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Platnosť 

Revidovanie 

 

Dátum 

 

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. 

Platnosť 

ŠkVP od 

1.9.2008 Prijaté: 

 Školský vzdelávací program s prílohami  

 Učebné osnovy pre 1. ročník a 5.ročník ZŠ  

UP, UO 1.9.2009 Doplnené: 

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

Všeobecný úvod 1.9.2009 Aktualizácia 

UP, UO 1.9.2010 Zmenené: 

 Upravený učebný plán pre 1.ročník  

Doplnené: 

 Učebné plány a učebné osnovy pre 3. a 7. ročník  

 Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

Všeobecný úvod 1.9.2010 Aktualizácia 

UP, UO 1.9.2011 Zmenené: 

 Zmena časovej dotácie predmetu SJL v 1.ročníku  

 Zrušenie predmetu Tvorivé písanie v 1.ročníku 

 Zníženie časovej dotácie predmetu PRI v 1.ročníku na 1 hod. týždenne 

 Zvýšenie časovej dotácie predmetu NAV/ETV v 1.ročníku   na 1 hod. 

týždenne 

 Zníženie časovej dotácie predmetu MAT v 5.ročníku na 4 hod. týždenne 

 Úprava učebných osnov 5.-7.ročník MAT 

 Úprava učebných osnov 6. a 7.ročník SJL 

 Úprava učebných osnov 3.ročník ANJ 

 Úprava Systému hodnotenia a klasifikácie predmetov podľa metodického 

pokynu 22/2011 s účinnosťou od 1.5.2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

základnej školy 

Doplnené: 

 Učebné plány a učebné osnovy pre 4. a 8. ročník       

 Nový predmet ekologická výchova v 5.ročníku – časový rozsah výučby 1 

hod.týždenne   

Všeobecný úvod 1.9.2011 Aktualizácia 

UP, UO 1.9.2012 Zmenené: 

 Zvýšenie časovej dotácie v predmete SJL v 4.ročníku na 8 hod. týždenne 

 Zníženie časovej dotácie v predmete VLA v 4.ročníku na 1 hod. týždenne 

 Zrušenie predmetu TECH v 5.ročníku 

 Zvýšenie časovej dotácie v predmete VYV v 5.ročníku na 2 hod.týždenne 

 Zmena časovej dotácie v predmetoch DEJ,GEO v 6.ročníku  z 1,5 hod. 

týždenne na 2 hod. 

 Zmena časovej dotácie v predmete FYZ  v 6.ročníku na 1,5 hod. týždenne 

 Zmena časovej dotácie v predmete OBN v 6.ročníku na 0,5 hod. týždenne 

Doplnené: 

 Učebné plány a učebné osnovy pre 9. ročník  

Všeobecný úvod 1.9.2013 Aktualizácia 

Fyzika 1.9.2013 Zmenené: 

 Úprava učebných osnov 9.ročník FYZ 

 Úprava učebných osnov 5.ročník EKV 

 Úprava učebných osnov SJL 5.-9.ročník 

Všeobecný úvod 1.9.2014 Aktualizácia 

Doplnené:  

 Finančná gramotnosť 

Všeobecný úvod 1.9.2015 Aktualizácia 
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I. Všeobecná charakteristika školy 

 

1. Veľkosť  školy   

       Základná škola Beňuš je od okresného mesta Brezno vzdialená 12 kilometrov.  Kapacita 

školy je určená pre vzdelávanie cca 160 žiakov v 9 triedach. Komplex budovy tvorí 

jednoposchodová budova z roku 1959, vonkajší dvor a školské ihrisko. Súčasťou školy je aj 

školský klub detí. Škola je umiestnená na okraji obce, vedľa materskej školy. I keď je u 

miestnená pri hlavnej ceste, je oklopená zeleňou, ktorá ju chráni od hluku a prachu.   

       Dnes je to bežný typ plnoorganizovanej základnej školy. Od roku 2002 je škola právnym 

subjektom, jej zriaďovateľom je obec Beňuš. 

    

2. Charakteristika žiakov  

       Základná škola je spádovou školou pre deti z okolitých obcí a ich častí. Školu navštevujú 

žiaci z obce Beňuš, priľahlých osád Filipovo, Gašparovo a susedných obcí Braväcovo 

a Bacúch. Ďalej školu navštevujú žiaci zo Závadky nad Hronom ale aj Polomky. Nie je 

snahou školy tvoriť elitu, ale dať žiakom talentovaným, priemerným i problémovým to 

najlepšie. V škole sú deti talentované, priemerné i problémové. Integrujeme  žiakov so  

ŠVVP i zdravotným postihnutím. Prostredie malej rodinnej školy, záujem pedagógov  a dobrá 

spolupráca medzi školou a rodinou prináša dobré výsledky v začlenení všetkých žiakov do 

spoločnej práce. 

Škola bezplatne prenajíma priestory základnej umeleckej škole, preto žiaci majú 

zjednodušenú dochádzku na hodiny hry na hudobné a  výtvarný odbor. 

 

 

3. Charakteristika pedagogického zboru 

Pedagogický zbor školy sa skladá zo 15 zamestnancov. Z toho je 12 pedagógov a 2 

vychovávateľky. Na dohodu pracujú kňaz a katechétka. 

Na 1. stupni učia 4 pedagógovia. Na 2. stupni učí 8 pedagógov.  

V ŠKD pracujú  2 vychovávateľky, ktoré spĺňajú požiadavky odbornej a pedagogickej 

spôsobilosti. Integrovaným žiakom sa venuje špeciálny pedagóg a asistent učiteľa. 

       Pedagogický zbor je stabilizovaný, vekovo pomerne mladý. Na prvom stupni je úplná 

aprobovanosť, na druhom stupni je aprobovanými učiteľmi vyučovaná väčšina predmetov.  

Poradenské služby v škole zabezpečuje výchovná poradkyňa, ktorá absolvovala vzdelávanie 

výchovných poradcov v MPC Banská Bystrica. 

       Jedna z profilácií školy je zameraná na environmentálnu výchovu, školský koordinátor 

ENV sa priebežne vzdeláva na kurzoch a seminároch.  

       Na škole pracuje koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, primárnej prevencie a 

zdravej školy.  

       Súčasťou personálnej práce je systematické vzdelávanie učiteľov v systéme 

celoživotného učenia. Jedná sa o rôzne formy krátkodobých či dlhodobých seminárov, 

http://www.czs-svmi.sk/images/07budova0.jpg
http://www.czs-svmi.sk/images/07dvor3.jpg
http://www.czs-svmi.sk/images/07ihrisko.jpg
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školení, kurzov. Vzdelávanie prebieha v oblasti informatiky, vyučovania ANJ, práce 

s integrovanými žiakmi, moderných foriem vyučovania atď.  

Celý pedagogický zbor absolvoval kurz práce na počítačoch, učitelia sa pravidelne 

vzdelávajú  v MPC Banská Bystrica.  

Kolektív učiteľov je komunikatívny, kooperujúci, kreatívny a spoľahlivý. 

Medzi pedagógmi sú priateľské vzťahy  bez výraznejších konfliktov. 

 

 

4. Organizácia vyučovania 

Začiatok a koniec školského roku: 

Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho 

roka. 

 

Zápis detí do 1. ročníka : 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná od 1.apríla do 30.apríla, ktorý predchádza 

začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku (§ 20 

ods. 2 zákona č.245 /2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Do prvého ročníka základnej školy sa 

prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť 

(§ 60 ods. 3 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní ). 

 

Oslobodenie žiaka z vyučovania niektorého predmetu: 

Na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporučenia praktického lekára pre deti a 

dorast resp. odborného lekárra, psychológa, môže riaditeľ základnej školy zo zdravotných 

dôvodov alebo iných závažných dôvodov rozhodnúť o oslobodení alebo čiastočnom 

oslobodení žiaka od vyučovania niektorého predmetu, a to na celý školský rok alebo jeho 

časť(§ 31 ods. 4 zákona č.245 /2008 o výchove a vzdelávaní). 

 

Prestup žiaka na inú školu: 

V priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole môže žiak základnej školy 

na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prestúpiť do inej základnej školy (§ 31 

ods. 1 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní). 

 

Skončenie plnenia povinnej školskej dochádzky: 

Žiak skončí plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej 

dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa školského zákona alebo 

dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku (§ 22 ods. 

1 zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní). 

 

Organizácia vyučovania: 

Vyučovanie sa uskutočňuje v triedach, v odborných učebniach, využíva sa aj školský dvor 

a asfaltové ihrisko na fare. Základnou organizačnou jednotkou je vyučovacia hodina. 

Niektoré predmety sa vyučujú v blokoch, v dvojhodinovkách. Základná škola organizuje : 

výlety, exkurzie, výlety, základný plavecký kurz, lyžiarsky vvýchovno-výcvikový kurz, účelové 

cvičenia, didaktické hry a ďalšie aktivity. 
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5. Projekty 

       Naša škola je malou školu, ale v oblasti tvorby a realizácie projektov zaznamenávame 

prvé úspechy.                                                                                                                           

 

        K dlhodobým projektom patrí ekologizácia prevádzky školy. Je uskutočňovaná na 

základe environmentálneho plánu a práce koordinátora ENV. Sme zapojení do eko-projektov 

(Zelená škola), spolupracujeme s OZ Tatry, OZ Živica, NAPANT-om, SAŽP, Muránskou 

planinou a pod.  V súlade s hlavnými úlohami  školy  v rámci environmentálnej výchovy spolu 

s pracovníkmi   NAPANT-u sme niekoľko rokov pracovali na projekte Záchrana migrujúcich 

obojživelníkov. Deti spolu s ochranármi stavali plastové zábrany a pomáhali prenášať žabky 

do blízkeho močiara. Škola environmentálnu výchovu napĺňa aj výchovou žiakov  k tvorbe 

a ochrane životného prostredia. Na škole uskutočňujeme separovaný zber – tetrapakové 

obaly, tenkostenný hliník, plastové vrchnáčiky, papier, monočlánky a batérie, malé 

elektronické spotrebiče. 

        Projekt - Otvorená škola, ktorého hlavným cieľom sú mimoškolské aktivity pre deti, 

dosiahnutie primeranej  informačnej  a komunikačnej  gramotnosti a to cez aktivity, ktoré 

škola organizuje. Súčasťou projektu sú kurzy pre rodičov detí a občanov obce.  Projekt 

zároveň umožnil škole lepšie vybaviť učebňu výpočtovej techniky. 

        Ďalším projektom je Škola podporujúca zdravie, do ktorého  

sa naša základná škola zapojila v roku 2001. Organizujeme rôzne akcie, podujatia, súťaže a 

výstavy, ktoré podporujú telesné a duševné zdravie detí. Mnohé z nich sa stali tradíciou pre 

záujem nielen našich žiakov, pedagógov, ale aj rodičov. 

       Zapájame sa do národných projektov a grantov podávaním projektových zámerov. 

Pedagógovia školy si už zvykli na písanie projektových zámerov ako na súčasť svojej práce, 

sami vyhľadávajú  ponúkané možnosti.  V minulých školských rokoch ich bolo niekoľko. 

Opakovali sme podanie projektových zámerov do  grantového programu spoločnosti Orange 

– Škola budúcnosti, grantových programov MŠ SR.   

       Dôležité miesto v bežných formách vzdelávania našich žiakov majú školské akcie a 

školské projekty: 

 integrované tematické vyučovanie na 1. stupni ZŠ 

 Lego  

 vyučovanie s prvkami regionálnej výchovy 

 školský časopis Beňušský školáčik 

 projekty z anglického jazyka (dopisovanie žiakov z USA, Francúzska, Izraelu,...) 

 

Ostatné projekty:  

 Ekopaky 

 Recyhlohry 

 Krok za krokom k lesu 

 Etwinning 

 Zelená škola. 

 

Ku krátkodobým školským akciám radíme exkurzie, návštevy divadelných a iných kulturných 

predstavení, besedy so zaujímavými osobnosťami a  školské výlety. Ich zaradenie do 

vyučovania vychádza z ročných plánov triednych učiteľov,  prípadne sa prispôsobuje 
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aktuálnej ponuke. Patria sem aj  jednorázové akcie humanitárneho zamerania. Ďalej sem 

patria pravidelne každoročne sa opakujúce akcie – Šarkaniáda, Mikulášske posedenie, 

triedne besiedky, tvorivé dielne, fašiangový karneval, Deň Zeme, športový deň, Deň detí  

a iné, vianočné trhy,... 

       Ďalej využíváme viacdenné akcie - LVVK (siedmy ročník), plavecký výcvik (tretí ročník), 

exkurzie, poznávacie výlety. Tieto akcie sú dané ročným plánom školy.  

       Tradíciou sa stal cezpoľný beh „O putovný pohár starostu obce Beňuš“, ktorého sa 

zúčastňujú všetky horehronské školy.   

 

 

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektami 

Dobrú komunikáciu a spoluprácu s rodičmi považujeme za základ úspešnej práce školy. 

Škola spolupracuje s rodičmi na troch úrovniach: 

 spoločenskej – spoločné stretnutia zamestnancov školy a rodičov sa odohrávajú pri 

spoločenských udalostiach počas roka – napr. akadémie, vianočné besiedky, atd. Táto 

spolupráce je vedená nielen ako pasívna účast na týchto akciách, ale i ako aktívna 

pomoc rodičov pri zaisťovaní potrebných náležitostí. 

 triedneho kolektívu - spolupráca na úrovni triedneho kolektívu je vedená  predovšetkým 

prostredníctvom triednych učiteľov najmä na triednych schôzkach. Tu sa riešia potrebné 

náležitosti triedneho kolektívu, výpomoc (materiálna) pre triedu. 

 individuálnej – individuálne schôzky rodičov s vedením školy, a to na úrovni získavania 

informácií, pozvania rodičov v snahe riešiť dlhodobý problém žiaka – za prítomnosti 

triedneho učiteľa, výchovného poradcu, sťažnosti rodiča na školu. 

 

      O týchto schôdzkach sa vedú zápisy a často ide o stretnutia opakované, kým  nedôjde k 

náprave vzniknutého problému. 

       Informácie možu rodičia získať aj na webovej stránke školy, prostredníctvo elektronickej 

žiackej knižky, na úradnej výveske školy. 

       Rodičia v roku 2003 založili Rodičovské združenie Hron – združenie je dobrovoľným, 

neziskovým združením rodičov a priateľov školy, ktorí sa zaujímajú o výchovu a vzdelávanie 

detí najmä v oblasti základného školstva. Jeho cieľom je zapájať verejnosť, najmä rodičov 

v čo naširšom meradle do diania v škole, využívať ochotu aktívnych členov združenia  

angažovať sa vo verejných záležitostiach týkajúcich sa školy a školského prostredia. RZ 

Hron pomáha škole i finančne - získavanie sponzorov, 2% z dane fyzických a právnických 

osôb. Škola vyšla v ústrety požiadavkám rodičov a zabezpečila vo svojich priestoroch 

vyučovanie hudobného a výtvarného odboru žiakov prihlásených do SZUŠ - Talentída 

Polomka. 

       Škola úzko spolupracuje so svojim zriaďovateľom, ktorým je Obec Beňuš. Zriaďovateľ 

zaisťuje financovanie  školského klubu detí, finančne prispieva na školské akcie. 

       Spolupráca s Radou školy je dobrá. Rada školy sa schádza spravidla 4 krát do roka, na 

zasadnutia prizýva riaditeľku školy. 

       Škola ďalej spolupracuje s nasledovnými organizáciami a združeniami: Materská škola 

Beňuš a Braväcovo, NAPANT, Strom života, Červený kríž, OZ Tatry, Mestský športový klub, 

Lesy š.p., závod Beňuš, OÚ Brezno odbore CO, Jednota dôchodcov a i. 

       Naďalej chceme pokračovať v dobrej spolupráci so stávajúcimi organizáciami a ďalej 

chceme rozširovať kontakty, prostredníctvom ktorých bude naša činnosť rôznorodejšia a viac 

prepojená na bežný život, čím budeme plniť víziu prepojenia školy so spoločnosťou.   



8 

 

7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

      Škola sa nachádza v budove, ktorá bola odovzdaná do užívania 1.9.1959. Nachádza sa 

pri hlavnej ceste vedúcej na Horehronie. Od cesty je oddelená zeleňou.   

Vybavenosť tried a kabinetov je na celkom dobrej úrovni. Škola má zriadenú učebňu 

výpočtovej techniky s možnosťou projekcie (19 počítačov,notebook, dataprojektor, farebná 

laserová tlačiareň, digitálna kamera, interaktívna tabuľa). Minulý školský rok pribudla 

jazyková učebňa. Pri vyučovaní sa využívajú mobilné stolíky s ďalšími dataprojektormi 

a notebookmi a mobilné premietacie plátna. Ďalšie počítače majú k dispozícii učitelia 

v zborovni, riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy, ekonómka školy, výchovný poradca, 

knihovníčka. Každý učiteľ má svoj služobný notebook zakúpený z vlastných alebo 

projektových zdrojov. Všetky počítače sú pripojené na internet (wifi, sieť). Za posledné roky 

sa nám školu podarilo vybaviť všetky triedy interaktívnymi tabuľami (4 na I.stupni, 5 na 

II.stupni), ďalej počítačová učeb§a. jazyková učebňa ako aj knižnica. 

       Školská knižnica sa okrem svojho poslania využíva na besedy, premietanie filmov 

a DVD. 

       Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a 

vymieňať za modernejšie, aby sa stali dôstojným zázemím pre prácu učiteľa. Počas 

predchádzajúcich školských rokov sme doplnili veľké množstvo moderných učebných 

pomôcok, čo umožnilo  tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. 

       Škola je vymaľovaná, sú v nej vymenené podlahy, vymenené všetky okná (vlastné 

finančné prostriedky). Vo všetkých triedach sú vymenené školské lavice, stoličky a skrine. 

Sociálne zariadenia a šatne  sú zrekonštruované. 

 

        Neuspokojivá situácia je v stavu odborných učební – chýba telocvičňa, dielne sú 

v nevyhovujúcom stave.  

Telesná výchova sa vyučuje na chodbe školy, v prípade vyhovujúceho počasia sa využívajú 

vonkajšie priestory školy - školské ihrisko je vo vyhovujúcom stave, prešlo čiastočnou 

úpravou (asfaltovanie), ale je pomerne malé. Škola využíva volejbalové ihrisko, ktoré patrí 

Farskému úradu v Beňuši. Podali sme niekoľko projektov na zrenovovanie  ihriska či na 

multifunkčné ihrisko. 

 

       Obec podala projekt na zateplenie školy, výmenu okien a rekonštrukciu kotolne, 

(eurofondy) avšak neboli podporené. 

Vybavenie učebnicami a učebnými pomôckami je na pomerne dobrej úrovni. 

V škole je nainštalovaný školský rozhlas. Telefón je k dispozícii u zástupcu riaditeľa školy. 

Pre možnost kopírovania  pracovných materiálov je k dispozícii multifunkčné zariadenie 

v zborovni, v PC učebni a veľkokapacitná kopírka u zástupcu riaditeľa školy. Učitelia 

používajú pri vyučovaní  televízory, videorekordéry, DVD prehrávače, CD prehrávače, 

digitálne fotoaparáty  a kamery. Exteriér a interiér školy sú monitorované kamerovým 

systémom.  

     Napriek prostrediu, v ktorom sa naša škola nachádza, panuje v našej škole priaznivá 

klíma. Snažíme sa budovať priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a 

pedagógmi a medzi pedagógmi.  

     Nedostatky na estetickej úrovni vyvažujeme dôrazom na výzdobu školských priestorov 

prostredníctvom násteniek, informačných panelov, na ktorých umiestňujeme 

najzaujímavejšie a aktuálne informácie a fotografie o dianí v škole, úpravou trávnatých plôch. 
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8. Škola ako životný priestor  
 

       Aby sa zamestnanci i žiaci cítili v škole co najpríjemnejšie, dôraz sa kladie na upravené 

a esteticky riešené prostredie učební, chodieb. Triedy sú postupne vybavované moderným 

školským nábytkom. O estetický vzhľad tried sa starajú triedni učitelia so svojimi žiakmi. 

V pláne školy a triednych učiteľov sú zakomponované témy, ktoré sú podnetom pre 

výchovnú prácu triednych učitelov. Sú zamerané na utužovanie triednych kolektívov, vzťahov 

medzi žiakmi a učiteľmi, na environmentálnu, protidrogovú výchovu. Žiaci svoje triedne 

projekty prezentujú na nástenkách v učebni, na internete alebo nástenkách na chodbách. 

Pri vstupe do budovy je umiestnená informačná tabuľa. V priestoroch chodieb je 

umiestnená galéria s vystaveným diplomami, pohármi a oceneniami žiakov z rôznych sútaží 

a olympiád. Zároveň poskytujú priestor na prezentáciu jednotlivých metodických združení a 

predmetových komisií. Niektoré nástenky sú zamerané tematicky a pravidelne sa obmieňajú 

a aktualizujú. 

      Zdrojom aktuálnych informácií je webová stránka školy. Okrem základných informácií 

obsahuje časť aktivít, fotogalériu, elektronickú verziu školského časopisu a mnoho ďalších 

informácií.   Sú zverejnené mailové adresy zamestnancov. Informačný a komunikačný 

systém je na veľmi dobrej úrovni. 

     Hlavným výchovným zámerom školy je budovanie priateľskej atmosféry a dôvery medzi 

žiakmi navzájom, pedagógmi a žiakmi. 

     Pedagogickí zamestnanci školy sa snažia vytvárat podmienky na osvojenie si metód 

individuálneho štúdia a využívanie rôznych zdrojov informácií v príprave na vyučovanie. 

Podporujú vyučovacie stratégie, metódy a postupy, ktoré prepájajú učenie so životom a 

rozvíjajú kompetencie žiakov (interaktívne zážitkové a skúsenostné učenie, projektové 

vyučovanie). 

 

     V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú pedagogickí zamestnanci povinní : 

 podporovať a umožnovat rešpektovanie názorov žiakov 

 sprístupnovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania 

 prijímať iba také opatrenia na zabezpečenie disciplíny žiakov, ktoré sú zlúčitelné s 

ľudskou dôstojnosťou. 

 

Monitorovaním správania žiakov sa snažia predchádzať všetkým formám diskriminácie, 

rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Výchovu k ľudským 

právam v triede a škole usmerňujú tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného 

procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnoty človeka. 

Uskutočňujú sa opatrenia na zamedzenie a eliminovanie šikanovania v školách, na zvýšenie 

pocitu bezpečnosti u žiakov a rodičov. V prípade oprávneného podozrenia preventívne 

opatrenia konzultujú a riešia s výchovnou poradkyňou  alebo zamestnankyňami CPPPP. 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, treba klásť dôraz na: upravené 

a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy 

na informačných tabuliach a nástenkách, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi 

navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi.  

     Kladný vplyv na postoje žiakov k škole a spolužiakom formujeme aj prostredníctvom 

pravidelných rozhlasových relácií a školského časopisu, ktoré si žiaci pripravujú pod 

vedením svojich učiteľov. Dobré vzťahy medzi žiakmi sa snažíme budovať už od 1.ročníka 

a to formou patronátu deviatakov nad prvákmi, uskutočňovaním rôznych akcií, kde navzájom 

spolupracujú žiaci rôznych vekových kategórií – tvorivé dielne, rozprávkový les, čitateľské 

popoludnia atď. 
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9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

výchove a vzdelávaní  
 

      Nevyhnutnosťou pre uskutočnenie ŠkVP je zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného 

režimu a odpočinku žiakov a učitelov, vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny 

učenia sa, zdravého prostredia tried a ostatných priestorov školy podľa platných technických 

a hygienických noriem – zodpovedajúca svetelnosť, teplota, nehlučnost, čistota, vetranie, 

hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkost sedacieho a pracovného nábytku. 

Podľa § 152 zákona č.245 /2008 o výchove a vzdelávaní je škola pri výchove a vzdelávaní, 

pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb 

povinná 

 prihliadať na základné fyziologické potreby detí a žiakov, 

 vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie 

sociálnopatologických javov, 

 zaistiť bezpečnost a ochranu zdravia detí a žiakov, 

 poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a 

žiakov, 

 viesť evidenciu školských úrazov detí a žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-

vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského 

úrazu vyhotoviľ záznam o školskom úraze. 

 

Škola vytvára bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie. Na 

začiatku školského roku sú žiaci podrobne oboznámení s vnútorným poriadkom školy a 

vnútornými predpismi na dodržiavanie pravidiel pri ochrane zdravia a dodržiavanie 

bezpečnosti pri práci a ochrane pred požiarom. Taktiež sú poučení pred každou hromadnou 

akciou, výcvikom alebo prázdninami. V odborných učebniach sú zavedené špeciálne 

pravidlá. 

Dvakrát ročne je vyhlásená cvičná evakuácia žiakov , zamestnancov a presun do bezpečnej 

vzdialenosti od budovy školy. 

Bezpečnost a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi, je dostupná 

lekárnička prvej pomoci vybavená potrebným materiálom a zdravotnými pomôckami. 

Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v 

škole a v okolí. 

Žiaci na základe odporúčania pediatra alebo odborného lekára sú čiastocne alebo úplne 

oslobodení od telesnej výchovy alebo cvičení a aktivít poriadaných v prostredí, ktoré by 

mohlo ohroziť ich zdravie. 

V oblasti prevencie proti šikanovaniu a protidrogovej výchovy sú pravidelne 2-krát ročne 

pripravené odborné prednášky, aktivity zamerané na uvedenú tematiku. 

      Bezpečnosť a ochranu zdravia  zamestnancov školy pri práci a požiarnu ochranu 

zabezpečuje špecializovaná firma Pyroboss s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici. Vykonáva 

pravidelné preškoľovanie zamestnancov, námatkové a pravidelné kontroly . 

Revízie sa vykonávajú podľa harmonogramu a zistené nedostatky sa čo najskôr odstraňujú.  

      Budova školy je poistená proti materiálnym škodám. Všetci žiaci školy majú úrazové 

poistenie. 

      V záujme prevádzkovateľa na výkon svojich práv a povinností v oblasti ochrany osôb 

a majetku (predchádzanie poškodzovania majetku, vandalizmu, šikanovaniu a fyzickým 

útokom, prípadne krádežiam) bol nainštalovaný v budove ZŠ Beňuš vnútorný a vonkajší 

okruh kamerového systému. Kamery v monitorovaných priestoroch majú prevenčný 

charakter proti vyššie uvedeným neduhom. 
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II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 

        Školský vzdelávací program vychádza z filozofie školy, ktorá bola definovaná pri 

spoločných stretnutiach učiteľov k príprave ŠkVP. Základná škola je začiatkom  

celoživotného vzdelávania, ktorému kladie základy. Tie by mali byť dostatočne široké, hlboké 

a pevné. Sú nimi kľúčové kompetencie – vedomosti, zručnosti, návyky a postoje využiteľné 

v najrôznejších učebných i praktických činnostiach a situáciach, v celoživotnom učení, 

v práci, záujmovej činnosti, teda živote vôbec,  ktoré náš žiak získá v tejto etape životnej 

cesty.  

       Pri tvorbe ŠkVP sme sa snažili nájsť odpoveď na otázky: Aká by mala byť škola? Akou 

cestou sa chceme uberať, aby sa vzťah detí i verejnosti ku škole zlepšil, aby všetci 

zúčastnení mali radosť zo svojich žiakov a dobrý pocit, že ich snaženie má potrebný efekt. 

Základnými atribútmi života a práce našej školy sú: 

 zmysluplná voľbu vzdelávacej cesty a strategií; 

 náročnosť na postoj k školskej práci a jej kvalita; 

 vzájomné vzťahy bez arogancie, ponižovania, závisti a šikanovania; 

 vzájomná spolupráca všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu. 

       Nemôžeme byť všetci rovnakí, ale mali by sme kráčat jedným smerom. Sme schopní sa 

dohovoriť a zhodnúť na tomto smere a so všetkou zodpovednosťou sa snažiť, aby z našej 

školy odchádzali žiaci, ktorí sa uplatnia v pracovnom i osobnom živote a budú si vážiť 

druhých ľudí i seba samých. 

 

1. Pedagogický princíp školy  

       Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo 

všetkých všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetoch. Dá šancu každému žiakovi, aby 

sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech.  

       Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. 

       Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od 

nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť problémy. Pripraviť 

žiaka rozhľadeného, schopného pracovať v tíme a schopného sebamotivácie 

k celoživotnému vzdelávaniu. Zabezpečíme kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so 

zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.  

       U žiakov budeme formovať tvorivý životný štýl, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. 

Žiakov budeme vychovávať v duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi 

budeme z nich vychovávať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných 

ľudí.  
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       Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na 

rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. Budeme ho viesť k tvorbe projektov. 

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania  

       Školský vzdelávací program nadväzuje na tradície a všetko pozitívne z predchádzajúcej 

činnosti školy. Stálou súčasťou našej práce bude vytváranie bezpečného, zdravého, 

ústretového, primerane náročného, estetického a motivujúceho školského prostredia. 

          Veľký dôraz chceme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v každej 

triede, naučiť žiakov tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a 

byť schopní celoživotne sa vzdelávať. Zamerať sa na rozvíjanie sebapoznania a 

sebahodnotenia žiaka. Eliminovať sociálno-patologické javy, čo im zaručí pocit bezpečia a 

istoty. Dôležitú úlohu plní v tejto oblasti aj záujmová činnosť, činnosť školského klubu, 

organizovanie celoškolských kultúrnych a vzdelávacích aktivít, prístup k IKT vo voľnom čase 

žiakov. 

 

      Vízia otvoreného partnerstva vychádza z poznania, že škola vytvára sociálny systém s 

mnohými vnútornými aj vonkajšími vzťahmi. Otvorený systém má väčšiu šancu fungovať 

dobre, zdravo a byť ľuďom prospešný. Základom jeho fungovania je dobrá komunikácia a 

fungujúce vzťahy vo vnútri školy aj navonok s rodičmi a verejnosťou.  

      Pre úspešný rozvoj dieťaťa má veľký význam život v populačne prirodzenej skupine, kde 

sú zastúpení jedinci s rôznymi vlastnosťami a schopnosťami. Patria sem aj deti s rôznymi 

ŠVVP, či už sú to deti s poruchami učenia, pre ktoré máme vypracované IVP, telesnými 

postihnutiami alebo deti nadané a talentované.Pre každú skupinu detí vytvárame také 

podmienky, aby boli naplnené všetky ich potreby a požiadavky. 

Náš program počíta s individuálnou integráciou žiakov s poruchami učenia a zdravotným  

postihnutím do bežných tried Z priestorových dôvodov zatiaľ nepočítame s vyučovaním v 

špecializovaných triedach. Pri práci so žiakmi  pomáha na asistentka učiteľa. Chceme 

zúročiť mnohoročné skúsenosti pri  poskytování starostlivosti deťom so špeciálnymi 

výchovno- vzdelávacími potrebami, žiakom talentovaným i integrovaným s telesným či iným 

zdravotným postihnutím.  Zárukou splnenia našich zámerov je dostatočne stabilizovaný zbor.  

 

     Prioritou je zvládnutie kľúčových kompetencií na konci vzdelávacieho obdobia 

a zvládnutie očakávaných výstupov väčšiny detí. Program je orientovaný na žiaka, 

rešpektuje jeho osobné predpoklady a zároveň jeho individuálne potreby.  Má vybaviť 

každého žiaka všetkým potrebným pre jeho úspešný a radostný život. 

 

      Sme školou bez špeciálneho zamerania so širokou ponuku výchovných, vzdelávacích i 

mimoškolských záujmových aktivít.  

 

2.1 Silné stránky školy: 

 starostlivosť o nadaných žiakov, ich úspešnosť umiestnenia najmä v literárnych, 

športových a prírodovedných súťažiach, olympiáde AJ; 

 starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania, začlenených žiakov;  

 úspešnosť rozmiestnenia žiakov na SŠ; 

 športové a tradičné aktivity; 
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 100% odbornosť vyučovania na I.st., primeraná odbornosť vyučovania hlavných 

predmetov na II.st. (MAT,SJL, AJL, CHE, BIO, FYZ, INF, DEJ, GEO); 

 kvalitne fungujúca tímová práca učiteľov; 

 dobrá počítačová  gramotnosť takmer všetkých pedagogických zamestnancov; 

 záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie  a zvyšovanie kvalifikácie; 

 projektové aktivity školy a realizácia niekoľkých projektov; 

 estetizácia a inovácia prostredia školy; 

 dobrá vybavenosť školy IKT technikou (PC učebňa, pripojenie na internet); 

 prezentácia školy na verejnosti (akadémie, rozhlas, regionálne noviny); 

 akceptácia vzdelávacích a výchovných zámerov školy zákonnými zástupcami detí ; 

 fungujúca práca  záujmových krúžkov;  

 aktivity na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov (2 % dane z príjmov, 

projekty...); 

 spolupráca so zriaďovateľom – OcÚ Beňuš, Školským úradom v Polomke, RZ Hron, RŠ  

a inými organizáciami. 

 

2.2 Slabé stránky školy: 

 chýbajúce  športoviská a telocvičňa; 

 nedostatočný počet moderných učebníc, chýbajúce nové učebnice – školský vzdelávací 

program; 

 priemerná úroveň čítania; 

 neodbornosť vyučovania niektorých predmetov (telesná a technická výchova); 

 komunikácia s rodičmi problémových žiakov pri riešení vzniknutých problémov; 

 nevyhovujúce školské dielne; 

 využívanie moderných foriem vzelávania všetkými učiteľmi; 

 nezáujem časti žiakov získať nové vedomosti; 

 zlý vzťah žiakov k novým, pekným veciam. 

 

2.3  Príležitosti  

 zlepšujúce sa podmienky vzdelávania žiakov v škole – PC učebňa, elektronizácia 

školskej knižnice, zakúpenie novej didaktickej techniky, výukových softvérov a učebných 

pomôcok; 

 odbornú štruktúru vyučovania skvalitniť na 100 %; 

 v maximálnej  miere uspokojovať požiadavky objednávateľov školských služieb, t. j. 

rodičov a ich detí; 

 umožniť ďalšie vzdelávanie učiteľov (metodické centrum, vysoké školy); 

 využívať možnosti štrukturálnych fondov; 

 100 % zaškolenie v MŠ; 

 rozvíjať informačný systém slúžiaci absolventom ZŠ na výber stredných škôl, využívať 

moderné informačné technológie pri rozvoji poradenstva o povolaniach a zamestnaniach; 

 zmeniť školu na centrum vzdelávania, športu a kultúry – projekt Otvorená škola;  

 venovať zvláštnu pozornosť výučbe cudzích jazykov, environmentálnej výchove  

a informačným technológiám. 
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2.4 Riziká 

 demografický pokles populácie; 

 zvyšovanie výdavkov na prevádzku; 

 nedostatok finančných prostriedkov na investície; 

 nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách; 

 nedostatočný záujem zo strany rodičovskej verejnosti ; 

 negatívne vplyvy na žiakov cez masovokomunikačné prostriedky; 

 absencia odborných učební; 

 zvyšujúci sa počet žiakov so ŠVVP a poruchami učenia a správania; 

 výskyt prvkov šikanovania medzi žiakmi; 

 zvyšovanie agresivity, hrubosti a neúcty medzi žiakmi navzájom; 

 havarijný stav elektrorozvodov a kotolne. 

 

 

Stupeň vzdelania  
 

Stupeň vzdelania – po ukončení 4.ročníka – ISCED 1 

Stupeň vzdelania – po ukončení 9.ročníka – ISCED 2 
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  III. Profil absolventa 

 

ISCED 1 

 

       Absolvent 1.stupňa našej školy by mal  svojim vystupovaním robiť  dobré meno škole, 

byť  schopný vytvárať priateľské vzťahy a vedieť spolupracovať, naučiť sa poznať svoju 

hodnotu, začať si budovať zdravé sebavedomie, byť  schopný hodnotiť  svoju prácu v škole a 

v rodine, byť schopný naučiť sa starať o svoje fyzické i psychické zdravie.  Byť schopný 

vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť  si metódy štúdia a  

práce s informáciami, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť 

umelecké prejavy, byť  si vedomý svojich kvalít. Má si osvojiť základy čitateľskej, pisateľskej, 

matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Získať základy práce s IKT, základy 

cudzieho jazyka, naučiť sa spoznávať, chrániť prírodu a vytvoriť si pozitívny vzťah 

k životnému prostrediu. 

 

 

Kompetencie žiaka 

 

Sociálne komunikačné kompetencie: 

 vie sa vyjadrovať súvisle a výstižne, písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu 

stupňu vzdelávania; 

 dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty  

a vyjadriť svoj názor;  

 bude uplatňovať ústretovú komunikáciu so spolužiakmi a okolím;  

 vie na primeranej úrovni získať základy cudzieho jazyka. 

 

Kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia: 

 je schopný použiť základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických 

problémov v každodenných situáciách;   

 je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede.  

 

Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

 vie používať hravou formou vybrané informačné a komunikačné technológie pri 

vyučovaní a učení sa; 

 bude chápať, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, a že existujú riziká, ktoré 

sú spojené s využívaním internetu a IKT. 

 

Kompetencia učiť sa učiť sa: 

 vie uplatniť základy rôznych techník učenia sa a osvojiť si poznatky;  

 má vyberať a hodnotiť získané informácie, spracovať ich a využívať vo svojom učení 

a v iných činnostiach; 

 bude si uvedomovať význam vytrvalosti a iniciatívy. 

 

Kompetencia riešiť problémy: 

 vie vnímať a sledovať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí a učí sa 

hľadať riešenia; 

 je schopný riešiť problémy a konflikty primeraným spôsobom. 
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Osobné, sociálne a občianske kompetencie: 

 vie odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti;  

 je schopný uvedomiť si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným 

a aktívnym trávením voľného času; 

 uvedomovať si svoje práva a povinnosti; 

 má si osvojiť základy pre efektívnu prácu v skupine. 

 

Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 

 má sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých 

a iných vyjadrovacích prostriedkov; 

 vie pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky; 

 má byť schopný uvedomiť si význam umenia a ceniť si, rešpektovať kultúrno-historické 

dedičstvo a ľudové tradície; 

 bude ovládať základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka; 

 je schopný poznať bežné pravidlá spoločenského kontaktu, kultúrneho správania a má 

mať osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie. 

 

 

ISCED 2 

 

       Absolvent  II. stupňa našej školy by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole, 

byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v 

rodine a spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť 

uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje 

informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied a 

diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri 

riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení 

s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenských jazyk, mať schopnosť 

vnímať umenie a byť zodpovedný za svoj život. 

Kompetencie žiaka 

 

Kompetencie k učeniu: 

 uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v životných situáciách; 

 uvedomiť si význam učenia sa pre vlastný rozvoj; 

 uvedomiť si význam celoživotného vzdelávania. 

 

Kompetencie k sociálno-komunikačným zručnostiam: 

 uplatňovať komunikáciu smerujúcu k vytváraniu dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu; 

 uplatňovať rôzne formy komunikácie; 

 získať základné komunikačné zručnosti v cudzom jazyku; 

 rešpektovať kultúrnu a sociálnu rozmanitosť. 

 

Kompetencie k spôsobilostiam riešiť problémy: 

 vidieť veci problémovo; 

 kriticky myslieť pri hľadaní riešenia; 

 obhájiť si svoje rozhodnutie; 

 byť si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a užitočnosti poučenia sa 

z vlastných chýb a chýb iných; 
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 správne postupovať pri riešní rôznych problémov. 

 

Kompetencie k občianskym spôsobilostiam: 

 poznať a rešpektovať svoje práva a povinnosti v škole i mimo nej, práva ostatných ľudí; 

 poznať a vážiť si naše kultúrno-historické tradície a dedičstvo, zaujímať sa o súčasné 

dianie v spoločnosti; 

 chápať  základné ekologické a environmentálne súvislosti,  rozhodovať sa v záujme 

ochrany zdravia jednotlivca i spoločnosti. 

 

Kompetencie k spôsobilostiam sociálnym a personálnym: 

 spolupracovať v skupine a akceptovať pravidlá práce v tíme, chápať a  preberať svoju 

zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce; 

 primerane sa zapojiť do diskusie, rešpektovať aj iné názory; 

 zvládať svoje vlastné pocity, regulovať svoje správanie; 

 poznať osobné kvality a prispôsobiť im svoje ciele, 

 vie na primeranej úrovni získať základy cudzieho jazyka. 

 

Kompetencie k spôsobilostiam vnímať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 

 poznať pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu); 

 správať sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám. 

 

Kompetencie k spôsobilosiam uplatňovať základy matematického myslenia   a 

základné schopnosti poznávať  v oblasti vedy a techniky: 

 rozvíjať   a používať matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v 

každodenných situáciách ; 

 používať postupy vedeckého poznávania v každodennom živote. 

 

Kompetencie k digitálnej spôsobilosti:  

 rozvíjať a uplatňovaťzískané zručnosti v oblasti IKT ; 

 prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií využívať IKT v 

iných predmetoch; 

 komunikovať interaktívne a neinteraktívne v prostredí internetu. 

 

Kompetencie k spôsobilostiam smerujúcich k iniciatívnosti  a podnikavosti:   

 schopnosť plánovať a riadiť prácu pri tvorbe vlastného projektu. 

 

 

Pri formulovaní kompetencií žiaka sme vychádzali z  nasledujúcich teoretických východísk:  

 Kompetencie chápeme ako prienik troch množín: vedomosti, zručnosti, motívy a postoje . 

 Zo Zákona o výchove a vzdelávaní 245/2008 sme vychádzali pri formulovaní kompetencií  

žiaka ZŠ Beňuš. Úlohou výchovno-vzdelávacej práce v našej škole je dosiahnuť nižšie 

popísané kompetencie. Sformulované prejavy žiaka a  popísané indikátory prítomnosti 

danej kompetencie majú sprehľadniť úroveň osvojenia daných kompetencií, t.j. splnenie 

úlohy. 

 
Komunikačné schopnosti, ústne a písomné spôsobilosti 
Prejavy správania  ústne a písomne sa zrozumiteľne vyjadruje v spisovnej 

podobe slovenčiny 
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žiaka  číta s porozumením, súvislé i nesúvislé texty (návody, 
tabuľky, schémy) 

 prezentuje získané informácie 

Indikátory 

kompetencie 
 

 využívanie spisovnej podoby jazyka na vyučovaní všetkých 
predmetov 

 metódy na rozvoj čitateľskej gramotnosti pravidelne 
zaradené na všetkých vyučovacích hodinách 

 

 

Komunikácia v štátnom a anglickom jazyku 
Prejavy správania  

žiaka 

 vie využiť jazyk v praktickej komunikácii 

 schopnosť vyjadriť názor, postoj 

Indikátory  

kompetencie 
 

 organizovanie triednych a školských prezentácií 

 organizovanie projektov a diskusných tém 

 

Využívanie informačno-komunikačných technológií 
Prejavy správania  

žiaka 

 zručnosť pracovať s osobným počítačom 

 schopnosť využívať rôzne informačné zdroje 

Indikátory  

kompetencie 
 

 používanie PC na vyučovaní ako zdroj informácií, na 
prípravu projektov 

 prezentácia materiálov získaných z knižníc 

 

 

Kompetencia matematickej gramotnosti 
Prejavy správania  

žiaka 

 používa matematické myslenie v bežnom živote, vyhľadáva 
logické súvislosti 

 používa vzorce, štatistiky, tabuľky, časové harmonogramy 

Indikátory  

kompetencie 
 

 účasť na matematických súťažiach a školských projektoch 

 práca s odborným textom 

 práca s cvičeniami logickej súvislosti 

 metódy na rozvoj matematickej gramotnosti pravidelne 
zaradené na všetkých vyučovacích hodinách 

 

 

Kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií 
Prejavy správania  

žiaka 

 možnosť rozvoja technického myslenia 

 schopnosť prakticky využívať teóriu 

Indikátory  

kompetencie 
 

 používanie zariadení v procese 

 poznanie predpisov BOZP 

 riešenie jednoduchých pokusov a pozorovaní 
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Kompetencie k celoživotnému učeniu 
Prejavy správania  

žiaka 

 schopnosť organizovať vlastný život 

 schopnosť získať nové poznatky 

 možnosť sebarealizácie 

 možnosť zažiť úspech 

 možnosť slobodnej voľby 

Indikátory  

kompetencie 
 

 vypracovať časový harmonogram práce 

 vybrať z ponuky záujmovej činnosti 

 akcie k voľbe povolania 

 

 

Sociálne a občianske kompetencie 
Prejavy správania  

žiaka 

 aktívne sa zapája do života komunity 

 schopnosť akceptovať odlišnosti medzi spoluobčanmi (aj 
spolužiakmi) 

 ochota pomôcť 

 znalosť zásad zdravého životného štýlu 

Indikátory  

kompetencie 
 

 účasť na podujatiach zdravej školy, kurzoch (plávanie, 
lyžovanie) 

 spolupráca vo dvojici, skupine 

 vyhodnotenie práce koordinátora prevencie a výchovného 
poradcu 

 nevyskytuje sa narúšanie súžitia 
 

 

Podnikateľské schopnosti 
Prejavy správania  

žiaka 

 vie využiť praktickú komunikáciu s úradmi 

 schopnosť riadiť projekt: plánovať, organizovať, riadiť, 
analyzovať, komunikovať, hodnotiť, zaznamenávať 

Indikátory  

kompetencie 
 

 návšteva OÚ, pošty 

 vybavenie konkrétnej záležitosti 

 hodnotenie a sebahodnotenie aktivít 
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IV. Pedagogické stratégie 
 

 

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

usporiadanie a kombinovanie je prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní 

a učení. 

       Pre skvalitnenie výučby a zvýšenie motivácie žiakov budeme pokračovať v tvorbe 

projektov, ktoré sú silnou stránkou vyučovania na prvom stupni. Moderné trendy a stratégie 

ako sú: skupinové vyučovanie, ranná komunita, sebareflexia, zážitkové učenie, dramatizácia, 

LEGO, vyučovanie v blokoch; sa stali neodmysliteľnou súčasťou VVP. Projekty sú zdrojom 

kladnej motivácie i obohateného prostredia tried.  
     Podporujeme  vyučovanie pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, 

samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu 

výstupov, praktickú výučbu. V snahe posilniť a podporiť jedno z kľúčových zameraní našej 

školy - zameranie na využívanie IKT - sa snažíme používať moderné technológie na 

vyučovaní formou prezentácií, zábavných testov, matematických súťaží a vyhľadávaní 

informácií na internete. 

       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 na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú 

zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký 

záujem. Žiaci sa pravidelne zapájajú do súťaže Hypericum Horehronia, do 

korenšpodenčných seminárov z ekológie, projektov Stromu života, Krok za krokom smerom 

k lesu, Po stopách vody a pod.  Environmentálnu výchovu sa ďalej snažíme realizovať 

formou environmentálnych hier, súťaží, kvízov, besied, spoluprácou s LZ, ochranármi 

NAPANT-u. 

       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, účelným 

využívaním voľného času i vlastným príkladom. 

       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.  

       Ďalšou kľúčovou zložkou je rozvoj komunikácie a posilňovanie výučby cudzích jazykov. 

Čitateľskú gramotnosť budeme posilňovať okrem výučby aj aktívnejším využívaním žiackej 

knižnice (Čitateľský maratón, Noc  v knižnici, Čítajme si navzájom, knižné výstavky spojené 

s predajom, akcia k medzinárodnému dňu školských knižníc a pod.). Verejné vystupovanie 

žiakov, príprava rozhlasových relácií a akadémií bude rozvíjať komunikačné zručnosti. 

Výučba cudzieho jazyka je posilnená formou krúžku, projektom etwinnig. 

 

       Dôležitým  odporúčaním do budúcnosti je pre nás  potreba orientácie na pozitívne 

hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 
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V. Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov  

so    špeciálnymi potrebami 
 

 

 

 

     Naša škola dáva možnosť vzdelávať sa všetkým žiakom bez rozdielu, teda aj žiakom, 

ktorí vyžadujú individuálnu integráciu alebo majú rôzne  špeciálnopedagogické potreby. 

     V súčasnosti formou integrácie vzdelávame žiakov aj na prvom, aj na druhom stupni. Sú 

to žiaci s mentálnym postihom, s vývinovými poruchami učenia, s narušenou komunikačnou 

schopnosťou, s poruchami pozornosti, so zdravotným znevýhodnením, s pervazívnymi 

poruchami.  Všetci integrovaní majú vypracovaný individuálny vzdelávací program 

v závislosti od svojho hendikepu. Vyučujúci ostatných predmetov robia úpravy učebných 

osnov v závislosti od potrieb každého žiaka. S vypracúvaním týchto plánov a úprav učiteľom 

pomáha špeciálny pedagóg.  

     Títo žiaci sú vzdelávaní vo svojich kmeňových triedach a sú riadne začlenení do žiackych 

kolektívov. Pravidelne  - 6 hodín do týždňa - s nimi pracuje aj špeciálny pedagóg a tiež 

asistent učiteľa. Všetci sú zaradení do starostlivosti poradenských zariadení, niektorí 

v CPPPP  Brezno, niektorí v CŠPP Banská Bystrica. S týmito poradenskými zariadeniami 

má naša škola dobrú spoluprácu. Žiaci sú pravidelne sledovaní špeciálnym pedagógom 

týchto zariadení, ktorý prehodnocuje úroveň ich dosiahnutých vedomostí a aktuálne 

vypracúva metodické odporúčania z jednotlivých oblastí. Aj s väčšinou rodičov integrovaných 

žiakov je spolupráca na dobrej úrovni. 

     Pri hodnotení integrovaných žiakov a žiakov so ŠVVP učitelia zohľadňujú ich problémy,  

zadávajú sa im úlohy, ktoré dokážu splniť, aby mohli zažiť pocit úspechu.  

V záujme skvalitnenia poskytovanej pomoci týmto žiakom absolvoval celý pedagogický zbor  

vzdelávanie organizované MPC v Banskej Bystrici zamerané na výchovu a vzdelávanie 

integrovaných žiakov.  

        Žiakom so sociálným znevýhodnením – rodinné prostredie  s nízkym sociálnym, 

kultúrnym postavením, ohrozené sociálno-patologickými javmi, dvakrát do roka nakúpime 

učebné pomôcky z pridelených prostriedkov. V spádovej oblasti, ktorá spadá pod našu školu, 

sa zatiaľ deti z kultúrno či jazykovo odlišného prostredia  nevyskytujú. V minimálnej miere se 

vyskytují detí z rodinného prostredia s nízkym sociálnym a ekonomickým postavením. Ich 

integrácii venujeme patričnú starostlivosť. Profesionálnym prístupom pomáhame žiakovi 

začlenit sa do kolektívu žiakov, pozvoľna meníme jeho základné sociálne a hygienické 

návyky a jeho hodnotovú orientáciu. 
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VI. Začlenenie prierezových tém 

 

Prierezové témy predstavujú okruhy aktuálnych problémov súčasného sveta a sú 

neoddeliteľnou  súčasťou  základného vzdelávania. Tematické okruhy prierezových tém 

prechádzajú vzdelávacími oblasťami a prepájajú ich.  

Realizácia prierezových tém se deje v zásade troma spôsobmi : 

 na úrovni školy, tvorí neoddeliteľnú súčať koncepcie školy; 

 na úrovni predmetov v jednotlivých ročníkoch; 

 v podobe projektov, samostatných kurzov, seminárov a pod. 

 

Na úrovni primárneho aj nižšieho sekundárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací 

program do vyučovacieho procesu tieto prierezové témy: 

 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Environmentálna výchova 

 Mediálna výchova 

 Dopravná výchova 

 Multikultúrna výchova 

 Ochrana života človeka a zdravia 

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj  je začlenený do všetkých vzdelávacích oblastí na základe 

aktuálnej potreby žiakov. Prierezová téma podporuje rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu 

sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok). Cieľom je, 

aby žiak získaval a udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, 

rozvíjal sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu. V  tematike 

sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam ale aj k rodinnej výchove. Téma sa prelína 

všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami vo všetkých ročníkoch, pričom sa pri jej 

uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov.  Žiaci sa budú môcť realizovať 

v žiackom parlamente, v školskom časopise, záujmovej činnosti, na súťažiach a pod. V rámci 

triednických hodín budú mať žiaci kurz s triednym učiteľom, výchovným poradcom na tému  

ako odbúrat trému, stres, zlé návyky pri učení, ako vytvoriť dobrú klímu v triede, ako riešit 

problémy,  ako odhaliť prejavy šikanovania. 

Environmetálna výchova - cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne 

schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným 

prostredím vo svojom okolí. Vychovávať k trvalo udržateľnému životu, klásť dôraz na 

nekonzumné a duchovné stránky života tak, aby boli v súlade s konaním zamestnancov a 

žiakov školy a aj celkovým vzhľadom, prevádzkou a pôsobením školy navonok. Dôraz klásť 

na aktívnu participáciu žiakov, rozvoj ich samostatnosti a občianskej zodpovednosti. 

Uplatňovať ekologické aspekty v jednotlivých predmetoch, integrovať prístupy k poznávaniu 

prírody a vzťahov človeka  k životnému prostrediu. 

Škola pravidelne organizuje množstvo akcií environmentálneho charakteru ako súťaže, Deň 

Zeme, besedy, výstavy, separovaný zber, brigády, čistenie lesa, stavba plastových zábran  

na ochranu obojživelníkov, sadenie stromčekov, tvorivé dielne a pod. Na škole pracuje 
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ekologický krúžok. Žiaci majú rozdelený školský areál podľa ročníkov a starajú sa o jeho 

čistotu počas celého školského roka. V mesiaci apríl bude 1 týžden zameraný na 

environmentálnu výchovu. 

Mediálna výchova - cieľom prierezovej tematiky je, aby žiaci lepšie porozumeli pravidlám 

fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientovali. Dokázali posudzovať 

mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný 

rast a dokázali si uvedomiť negatívne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich 

zodpovedným prístupom eliminovať. Na školskej úrovni sú základom naplňovania 

produktívnych činností školské médiá – pravidelné rozhlasové relácie, školský časopis, 

informácie o škole v regionálnej tlači, prezentácia projektov žiakov na webovej stránke školy. 

Dopravná výchova - v každodennom živote sa žiaci  stávajú účastníkmi cestnej premávky 

ako chodci, korčuliari, kolobežkári, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo 

osobnej dopravy  a pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa 

záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v 

mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na 

bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä 

prostredníctvom školy.  Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v škole je 

postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo 

cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových 

vozidiel. Učebná činnosť sa uskutočňuje v objekte školy alebo v bezpečných priestoroch v 

okolí školy. V našich podmienkach danú výchovu zabezpečujeme formou predmetu 

dopravná výchova v 2.ročníku, na hodinách telesnej výchovy vo všetkých ročníkoch, vo 

vlastivede v 3. ročníku a na triednických hodinách. Na začiatku školského roka absolvujú 

všetci žiaci kurz dopravnej výchovy v trvaní 2 hodín. Ďalšie akcie dopravnej výchovy: beseda 

s policajtom, súťaž Na bicykli bezpečne, návšteva dopravného ihriska v Krupine. 

Multikultúrna výchova -  prierezová téma v základnom vzdelávaní umožňuje žiakom 

zoznamovať sa s rozmanitosťou rôznych kultúr, ich tradíciami a hodnotami. Na pozadí tejto 

rozmanitosti si potom žiaci môžu lepšie uvedomovať svoju vlastnú kultúrnu identitu, tradície 

a hodnoty. Jednou z foriem, ktorá sa na našej škole realizuje je dopisovanie našich žiakov 

s deťmi z Francúzska, Izraela, Ameriky. Komunikácia sa rozšírila aj na chatovanie 

a najbližším cieľom je usporiadať videokonferenciu s týmito školami prostredníctvom Skypu. 

Ďalšou formou je spoznávanie vlastných tradícií, tradičného slovníka a prezentácia 

získaných informácií na akadémiách školy. Novinkou je projekt Etwinning – spolupráca 

s Českom, Poľskom, Tureckom a Litvou – formou TwinSpacu. 

Ochrana života a zdravia - cieľom prierezovej témy je formovať vzťah žiakov k problematike 

ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. Osvojiť si vedomosti 

a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. 

Rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia. 

Prierezovú tému napĺňa obsah : riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana, zdravotná 

príprava, pohyb a pobyt v prírode. Prierezovú tému začleňujeme do predmetov telesná 

výchova, prírodoveda vo všetkých ročníkoch a realizujeme aj formou účelových cvičení 

v prírode. Každoročne sa koná kurz 1.pomoci, beseda s detským a odborným  lekárom,, 

zdravotné súťaže. Zapájame sa do kampane Deň narcisov. 

Tvorba projektu a prezentačné schopnosti – v danej prierezovej téme sa žiaci naučia 

prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a  komunikačných 

technológií.   Začleňujeme do učebných osnov všetkých predmetov. Žiaci prezentujú svoje 
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schopnosti a zručnosti na školských akadémiách, súťažiach, v školskom rozhlase 

a časopise. Svoje práce a projekty vystavujú vo vestibule školy.  

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - prierezová téma Regionálna výchova a 

tradičná 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 Slovenskej republiky. Regionálna výchova zahŕňa najmä predmety výtvarná, 

hudobná, literárna a etická výchova, pracovné vyučovanie ale aj dejepis, prírodoveda, 

vlastiveda a geografia, ale aj záujmové krúžky (spevy a tance). 

Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a 

kultúru vlastnej obce – na funkčné využívanie historických regionálnych ukážok:  

 môj rodný kraj – kraj, kde žijem;  

 škola a jej okolie;  

 moja trieda;  

 obec, v ktorej žijem;  

 čo sa mi v našom kraji najviac páči;  

 čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a i.), história, 

(osídlenie), povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých 

smeroch napr. ekonomika);  

 jej flóru a faunu – význam ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov – objavujeme 

Slovensko – objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska; 

  povesťami opradené pohoria – cestujeme po Slovensku – oboznámenie sa s 

časťami Slovenska formou výletu;  

 povesti z veľkých a starých miest Slovenska;  

 zvyky a tradície; ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším obyvateľom);  

 pripomíname si našich predkov - vychádzať z rodinného prostredia t.j. téma – 

RODINA – rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi (starými rodičmi, 

známymi) na besedy;  

 rozhovory so žiakmi o minulosti ich regiónu a pod.; 

  vedieť sa orientovať v turisticky a historicky atraktívnych miestach Slovenska. 

 

Formy, ktorými sa bude táto pierezová téma realizovať sú  vyučovacie hodiny, besedy, 

vychádzky, stretnutia so starými rodičmi, so starými obyvateľmi obce, návšteva obecných 

úradov, zoznámenie sa s prácou matriky, posedenia pri bylinkových čajoch. 

 

 

Prierezové témy sú začlenené podľa svojho obsahu do jednotlivých predmetov. 
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VII. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy  

 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

 

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

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

má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej 

práce, návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

      Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodického pokynu č. 

22/2011 z 1.mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a jeho ďalších aktualizácií. 

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

      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.  

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský 

výkon.  Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.  

      Systém hodnotenia je samostatnou prílohou ŠkVP a je podľa potreby pri zmenách 

prerokovaný a schválený na pedagogickej rade a uverejnený na školskej webovej 

stránke. 

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

 
     Hodnotenie zamestnancov podáva celkovú charakteristiku o súčasnom stave, vývoji a 

perspektívach zamestnancov. 

 

Oblasti hodnotenia uiteľov: 

1. Plnenie pracovných povinností a úloh, plnenie cieľov školy, vedenie a práca so 

žiakmi, dodržiavanie termínov. 

2. Fungovanie v pracovnom tíme, pracovné a spoločenské správanie, ochota, 

schopnosť rozhodovať, spolupráca s rodičmi žiakov. 

3. Úsilie učiteľa venované osobnému rozoju. 

Hodnotenie prebieha dvoma formami: 

 neformálne – priebežné hodnotenie v priebehu výkonu práce, má príležitostný charakter, 

ide o kontrolu nástupu do zamestnania, nástupu na vyučovaciu hodinu, vykonávanie 

dozoru, dodržiavanie pracovného poriadku.Tento druh hodnotenia podáva  okamžitú 
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spätnú väzbu o pracovnej činnosti pedagógov, momentálny stav činnosti školy a plnenie 

jej cieľov. 

 formálne – jedenkrát ročne robí člen vedenia školy osobný pohovor s každým 

pedagogickým zamestnancom. Hodnotia sa odborné schopnosti učiteľa, interpersonálne 

zručnosti, prístup k práci, dodržiavanie termínov. Toto hodnotenie vykonávame 

predovšetkým v súvislosti s ohodnotením náročnosti práce učiteľov a dlhodobo 

dosahovaných pracovných výsledkov v súvislosti s prideľovaním osobných príplatkov 

a účelových a jednorázových odmien zvyčajne na konci školského a kalendárneho roka. 

Na komplexné hodnotenie máme spracované Kritériá na udeľovanie osobných 

príplatkov, odmien a náhradného voľna a tieto kritériá sú spracované do 

samostatného dokumentu. 

 

 

3. Hodnotenie školy  

 
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 dôležitosti; 

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

 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje 

slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení; 

 Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci, ich rodičia, ale aj verejnosť získala dostatočné 

a hodnoverné informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v 

štátnom i školskom vzdelávacom programe. 

 

Monitorujeme pravidelne: 

 vytváranie pozitívnych podmienok na vzdelanie; 

 spokojnosť rodičov s vedením školy a učiteľmi; 

 neohrozené prostredie, spolupatričnosť žiakov i učiteľov – klíma školy; 

 priebeh vzdelávania – vyučovací proces – pedagogické stratégie - metódy a formy 

vyučovania; 

 úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

handicapovanými, integrovanými žiakmi); 

 dosiahnuté výchovno – vzdelávacie výsledky; 

 riadiacu činnosť v škole; 

 úroveň výsledkov práce školy. 

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

 školské portfólio ( triedne portfóliá); 

 kronika školy; 

 dotazníky pre žiakov a rodičov; 

 hodnotiace porady; 

 analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach; 

 SWOT analýza; 

 

Triedne portfólio  

 pravidlá správania v triede – napr. naše desatoro; 

 rozdelenie služieb v triede; 

 fotografie triedy, akcií; 
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 projekty, súťaže, turnaje a ich výsledky; 

 rekordy triedy... 

 

Školské portfólio: 

 symbol – logo školy; 

 triedne portfóliá; 

 kronika školy; 

 zborník úspechov žiakov – víťazné práce, diplomy zo súťaží, olympiád, turnajov; 

 zborník aktivít učiteľov - osvedčenia o vzdelávaní učiteľov; 

 akcie s rodičmi, spolupracujúcimi organizáciami; 

 foto, video – dokumentácia akcií. 

 

Každoročne škola vypracováva v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v príslušnom školskom roku. V nej 

je kladený dôraz na dve veci: 

 konštatovanie úrovne stavu, 

 zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú a prijatie opatrení na 

zlepšenie. 

Správa je komplexným zhodnotením práce školy v predošlom školskom roku, je prerokovaná 

na pedagogickej rade, schvaľovaná školskou samosprávou – Radou rodičov, predkladaná na 

schválenie zriaďovateľovi – Obecnému zastupiteľstvu Beňuš. Zverejňujeme ju na webovej 

stránke školy, majú k nej prístup žiaci, rodičia i verejnosť. 

O situácii v škole sú rodičia pravidelne informovaní na webovej stránke školy: 

 www.zs-benus.edupage.org. 

Kritériom pre nás je nielen kvalita dosiahnutých výsledkov, úspechy našich žiakov, ale aj 

spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov. 
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VIII. Učebný plán pre 1.- 9.ročník ZŠ 

 

ISCED 1, ISCED 2: 

Učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 

Vzdelávací program  

Vzdelávacia oblasť  Predmet/ročník  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Spolu  

Jazyk 

a komunikácia  

slovenský jazyk a  

literatúra  

8 6 6 6  5 4 4 5 5 49 

prvý cudzí jazyk   3 3 3 3 3 3 3 21 

druhý cudzí jazyk       1 1 1 1   4 

 74 

Príroda 

a spoločnosť  

prírodoveda 0,5 1 1 1      3,5 

vlastiveda   1 1 1      3 

           6,5 

Človek a príroda  fyzika      1 1 2 1 5 

chémia      0,5 0,5 1 2 4 

biológia      1 1 1,5 1 1 5,5 

 14,5 

Človek 

a spoločnosť  

dejepis     1 1 1 1 2 6 

geografia      1 1 1 1 1 5 

občianska výchova      1 1 1 0,5 0,5 4 

 15 

Človek a hodnoty   etická výchova 

/náboženská 

výchova   

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

7,5 

 7,5 

Matematika  a práca 

s informáciami 

matematika 4 4 3 3 3,5 4 3,5 4 4 33 

informatika 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   2,5 

informatická 

výchova 

 1 1 1      3 

 38,5 
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Človek a  svet práce  pracovné 

vyučovanie  

   1      1 

svet práce         0,5 0,5  1 

technika       0,5 0,5  1 

          3 

Umenie a kultúra  výtvarná výchova  1 1 1 1 1 1 1   7 

hudobná výchova  1 1 1 1 1 1 1   7 

výchova umením        0,5 0,5 1 

 15 

Zdravie a pohyb  telesná a športová 

výchova  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

 18 

Spolu povinná časť  
17 18 20 21 21 23 24 24 24 192 

Školský vzdelávací program  

Voliteľné hodiny  5 5 5 5 6 6 6 6 6   50 

Spolu : povinná  

časť + voliteľné 

hodiny  

 22 

 

23 

 

25 26 27 

 

29 30 

 

30 30 242 
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1.ročník- školský učebný plán 
 

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín 

1.ročník 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk  8+1 

Tvorivé písanie 0,5 

Matematika a práca s 

informáciami  

Matematika  4 

Informatická výchova - 

Príroda a spoločnosť  Prírodoveda 0,5+1,5 

Vlastiveda - 

Človek a hodnoty  Etická výchova / náboženská 

výchova  

0,5 

Spoločenská výchova 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1+1 

Hudobná výchova 1 

Zdravie a pohyb  Telesná výchova  2 

Spolu   22 

 

 

 

 

5.ročník- školský učebný plán 
 

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín 

5.ročník 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk  5 

Anglický jazyk  3+1 

Nemecký jazyk - 

Matematika a práca s 

informáciami  

Matematika  3,5+1,5 

Informatika  0,5+0,5 

Človek a príroda Biológia 1+1 

Chémia - 

Fyzika - 

Človek a spoločnosť  Dejepis  1 
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Geografia  1+1 

Občianska náuka 1 

Človek a hodnoty  Etická výchova / náboženská 

výchova  

1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 

Hudobná výchova 1 

Zdravie a pohyb  Telesná  výchova  2 

Človek a  svet práce  Technika  1 

Svet práce - 

Spolu   27 

 

 

Poznámky : 

1) Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre 

každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný. 

2) Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba. 

3) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy. 

4) Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu. Niektoré vyučovacie 

hodiny sa vyučujú v blokoch trvajúcich 90 minút. 

5) Učebné predmety, ktoré majú počet hodín v týždni 0,5 (tvorivé písanie a náboženská 

výchova) je možné riešiť ako 1 - hodinové každý druhý týždeň. 

6) Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí podľa priestorových, personálnych a 

finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti 

predmetu s  ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce. Rozdeľovanie 

tried a vytváraní skupín bude v súlade s § 15 Vyhlášky MS SR č.  230/2008 Z.z. z 28. 

apríla 2008 o základnej škole. 

7) Čiernou farbou sú vyznačené povinné hodiny a červenou farbou sú vyznačené voliteľné 

hodiny a posilnené hodiny. 

8) Telesná výchova na II.stupni sa vyučuje zvlášť v skupinách pre dievčatá a chlapcov, 

ktoré sa spájajú do skupín rôznych ročníkov.  
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Dodatok  k ŠkVP na školský rok 2009/2010  ISCED 1 - 1. - 2. ročník a 

ISCED 2 – 5.- 6.ročník  platný od 1. 9. 2009 
 

 

1.-2.ročník- školský učebný plán 
 

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín 

1.ročník 

Počet hodín 

2.ročník 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk  8+1 6+3 

Tvorivé písanie 0,5 - 

Matematika a práca s 

informáciami  

Matematika  4 4 

Informatická výchova - 1 

Príroda a spoločnosť  Prírodoveda 0,5+1,5 1 

Vlastiveda - 1 

Človek a hodnoty  Etická výchova / náboženská 

výchova  

0,5 1 

Spoločenská výchova 1 - 

Dopravná výchova - 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1+1 1+1 

Hudobná výchova 1 1 

Zdravie a pohyb  Telesná výchova  2 2 

Spolu   22 23 

 

 

 

5.- 6.ročník- školský učebný plán 
 

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín 

5.ročník 

Počet hodín 

6.ročník 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk  5 4+1 

Anglický jazyk  3+1 3 

Nemecký jazyk - 1 

Matematika a práca s 

informáciami  

Matematika  3,5+1,5 4+1 

Informatika  0,5+0,5 0,5+0,5 
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Človek a príroda Biológia 1+1 1+1 

Chémia - 0,5+0,5 

Fyzika - 1+1 

Človek a spoločnosť  Dejepis  1 1+0,5 

Geografia  1+1 1+0,5 

Občianska náuka 1 1 

Človek a hodnoty  Etická výchova / náboženská 

výchova  

1 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 

Hudobná výchova 1 1 

Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova  2 2 

Človek a  svet práce  Technika  1 - 

Svet práce - - 

Spolu   27 29 

 

Poznámky : 

1) Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre 

každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný. 

2) Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba. 

3) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy. 

4) Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu. Niektoré vyučovacie 

hodiny sa vyučujú v blokoch trvajúcich 90 minút. 

5) Učebné predmety dejepis a geografia s dotáciou 1,5 hodiny týždenne sa vyučujú 

nasledovne: prvý týždeň 2 hodiny geografie a 1 hodina dejepisu, druhý týždeň 1 hodina 

geografie a 2 hodiny dejepisu. 

6) Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí podľa priestorových, personálnych a 

finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti 

predmetu s  ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce. Rozdeľovanie 

tried a vytváraní skupín bude v súlade s § 15 Vyhlášky MS SR č.  230/2008 Z.z. z 28. 

apríla 2008 o základnej škole. 

7) Čiernou farbou sú vyznačené povinné hodiny a červenou farbou sú vyznačené voliteľné 

hodiny a posilnené hodiny. 

8) Telesná výchova na II.stupni sa vyučuje zvlášť v skupinách pre dievčatá a chlapcov, 

ktoré sa spájajú do skupín rôznych ročníkov.  
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Dodatok  k ŠkVP na školský rok 2010/2011  ISCED 1 - 1.- 3. ročník  

a ISCED 2  5. –7. ročník platný od 1. 9. 2010 
 

1.-3.ročník- školský učebný plán 
 

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín 

1.ročník 

Počet hodín 

2.ročník 

Počet hodín 

3.ročník 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk  8+1 6+3 6+2 

Tvorivé písanie 0,5 - - 

Anglický jazyk - - 3 

Matematika a práca s 

informáciami  

Matematika  4 4 3+1 

Informatická výchova - 1 1 

Príroda a spoločnosť  Prírodoveda 0,5+1,5 1 1+1 

Vlastiveda - 1 1 

Človek a hodnoty  Etická výchova / 

náboženská výchova  

0,5 1 1 

Spoločenská výchova 1 - - 

Dopravná výchova - 1 - 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1+1 1+1 1+1 

Hudobná výchova 1 1 1 

Zdravie a pohyb  Telesná výchova  2 2 2 

Spolu   22 23 25 

 

 

 

5.-7.ročník- školský učebný plán 
 

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín 

5.ročník 

Počet hodín 

6.ročník 

Počet hodín 

7.ročník 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk  5 4+1 4+1 

Anglický jazyk  3+1 3 3 

Nemecký jazyk - 1 1 

Matematika a práca s 

informáciami  

Matematika  3,5+1,5 4+1 3,5+0,5 

Informatika  0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 
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Človek a príroda Biológia 1+1 1+1 1,5+0,5 

Chémia - 0,5+0,5 0,5+0,5 

Fyzika - 1+1 1+1 

Človek a spoločnosť  Dejepis  1 1+0,5 1+1 

Geografia  1+1 1+0,5 1+1 

Občianska náuka 1 1 1 

Človek a hodnoty  Etická výchova / 

náboženská výchova  

1 1 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 1 

Hudobná výchova 1 1 1 

Zdravie a pohyb  Telesná a športová 

výchova  

2 2 2 

Človek a  svet práce  Technika  1 - 0,5 

Svet práce - - 0,5 

Spolu   27 29 30 

 

 

Poznámky : 

1) Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre 

každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný. 

2) Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba. 

3) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy. 

4) Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu. Niektoré vyučovacie 

hodiny sa vyučujú v blokoch trvajúcich 90 minút. 

5) Učebné predmety, ktoré majú počet hodín v týždni 0,5 (tvorivé písanie a náboženská 

výchova) je možné riešiť ako 1 - hodinové každý druhý týždeň.  

6) Učebné predmety dejepis a geografia s dotáciou 1,5 hodiny týždenne sa vyučujú 

nasledovne: prvý týždeň 2 hodiny geografie a 1 hodina dejepisu, druhý týždeň 1 hodina 

geografie a 2 hodiny dejepisu. 

7) Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí podľa priestorových, personálnych a 

finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti 

predmetu s  ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce. Rozdeľovanie 

tried a vytváraní skupín bude v súlade s § 15 Vyhlášky MS SR č.  230/2008 Z.z. z 28. 

apríla 2008 o základnej škole. 

8) Čiernou farbou sú vyznačené povinné hodiny a červenou farbou sú vyznačené voliteľné 

hodiny a posilnené hodiny. 

9) Telesná výchova na II.stupni sa vyučuje zvlášť v skupinách pre dievčatá a chlapcov, 

ktoré sa spájajú do skupín rôznych ročníkov.  
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Dodatok  k ŠkVP na školský rok 2011/2012  ISCED1  1. – 4. ročník  

a ISCED 2  5. –8. ročník platný od 1. 9. 2011 

 

Školský učebný plán pre 1.- 4.ročník 
Vzdelávacia 

oblasť 

Predmety Počet 

hodín 

1.ročník 

Počet 

hodín 

2.ročník 

Počet 

hodín 

3.ročník 

Počet 

hodín 

4.ročník 

Spolu 

hodiny 

1-4.ročník 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk  8+2 6+3 6+2 6+1 34 

Cudzí 

jazyk/anglický 

- - 3 3 6 

 
 40 

Príroda a 

spoločnosť  

Prírodoveda 0,5+0,5 1 1+1 1+1 6 

Vlastiveda - 1 1 1+1 4 

 
 10 

Človek a 

hodnoty  

Etická výchova / 

náboženská vých.  

0,5+0,5 1 1 1 4 

Spoločenská 

výchova 

1 - - - 1 

Dopravná vých. - 1 - - 1 

 
 6 

Matematika a 

práca s 

informáciami  

Matematika  4 4 3+1 3+1 16 

Informatická 

výchova 

- 1 1 1 3 

 
 20 

Človek a svet 

práce 

Pracovné 

vyučovanie 

- - - 1 1 

  1 

Umenie a 

kultúra 

Výtvarná výchova 1+1 1+1 1+1 1+1 8 

Hudobná výchova 1 1 1 1 4 

 
 12 

Zdravie a 

pohyb  

Telesná výchova   

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

  8 

Spolu   22 23 25 26 96 
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Školský učebný plán pre 5.-8.ročník 
 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmety Počet 

hodín 

5.ročník 

Počet 

hodín 

6.ročník 

Počet 

hodín 

7.ročník 

Počet 

hodín 

8.ročník 

Spolu 

hodiny 

5-8.ročník 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk  5 4+1 4+1 5 20 

Prvý cudzí jazyk  3+1 3 3 3 13 

Druhý cudzí jazyk - 1 1 1 3 

 
 36 

Človek a 

príroda 

Biológia 1+1 1+1 1,5+0,5 1+1 8 

Chémia - 0,5+1 0,5+1 1+1 4 

Fyzika - 1+1 1+1 2 6 

Ekologická 

výchova 

1 - - - 1 

 
 19 

Človek a 

spoločnosť  

Dejepis  1 1+0,5 1+1 1+1 6,5 

Geografia  1+1 1+0,5 1+1 1+1 7,5 

Občianska náuka 1 1 1 0,5+0,5 4 

 
 18 

Človek a 

hodnoty  

Etická výchova / 

náboženská 

výchova  

 

1 

 

1 

 

1 

 

0,5+0,5 

 

4 

 
 4 

Matematika a 

práca s 

informáciami  

Matematika  3,5+0,5 4+1 3,5+0,5 4+1 18 

Informatika  0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 4 

 
 22 

Človek a  

svet práce 

Technika 1 - 0,5 0,5 2 

Svet práce - - 0,5 0,5 1 

 
 3 

Umenie a 

kultúra 

Výtvarná výchova 1 1 1 - 3 

Hudobná výchova 1 1 1 - 3 

Výchova umením - - - - 0 

 
 6 
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Zdravie a 

pohyb  

Telesná a 

športová výchova  

2 2 2 2 8 

  8 

Spolu   27 29 30 30 116 

 

 

Poznámky : 

1) Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre 

každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný. 

2) Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba. 

3) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy. 

4) Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu. Niektoré vyučovacie 

hodiny sa vyučujú v blokoch trvajúcich 90 minút. 

5) Učebné predmety, ktoré majú počet hodín v týždni 0,5 (tvorivé písanie a náboženská 

výchova) je možné riešiť ako 1 - hodinové každý druhý týždeň.  

6) Učebné predmety dejepis a geografia s dotáciou 1,5 hodiny týždenne sa vyučujú 

nasledovne: prvý týždeň 2 hodiny geografie a 1 hodina dejepisu, druhý týždeň 1 hodina 

geografie a 2 hodiny dejepisu. 

7) Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí podľa priestorových, personálnych a 

finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti 

predmetu s  ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce. Rozdeľovanie 

tried a vytváraní skupín bude v súlade s § 15 Vyhlášky MS SR č.  230/2008 Z.z. z 28. 

apríla 2008 o základnej škole. 

8) Čiernou farbou sú vyznačené povinné hodiny a červenou farbou sú vyznačené voliteľné 

hodiny a posilnené hodiny. 

9) Telesná výchova na II.stupni sa vyučuje zvlášť v skupinách pre dievčatá a chlapcov, 

ktoré sa spájajú do skupín rôznych ročníkov.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Dodatok  k ŠkVP na školský rok 2012/2013  ISCED 1 – 1. - 4. ročník  

platný od 1. 9. 2012 

 

Školský učebný plán pre 1.-4 .ročník 
Vzdelávacia 

oblasť 

Predmety Počet 

hodín 

1.ročník 

Počet 

hodín 

2.ročník 

Počet 

hodín 

3.ročník 

Počet 

hodín 

4.ročník 

Spolu 

hodiny 

1-4.ročník 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk  8+2 6+3 6+2 6+2 34 

Cudzí 

jazyk/anglický 

- - 3 3 6 

 
 40 

Príroda a 

spoločnosť  

Prírodoveda 0,5+0,5 1 1+1 1+1 6 

Vlastiveda - 1 1 1 4 

 
 10 

Človek a 

hodnoty  

Etická výchova / 

náboženská vých.  

0,5+0,5 1 1 1 4 

Spoločenská 

výchova 

1 - - - 1 

Dopravná výchova - 1 - - 1 

 
 6 

Matematika a 

práca s 

informáciami  

Matematika  4 4 3+1 3+1 16 

Informatická 

výchova 

- 1 1 1 3 

 
 20 

Človek a svet 

práce 

Pracovné 

vyučovanie 

- - - 1 1 

  1 

Umenie a 

kultúra 

Výtvarná výchova 1+1 1+1 1+1 1+1 8 

Hudobná výchova 1 1 1 1 4 

 
 12 

Zdravie a 

pohyb  

Telesná výchova   

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

  8 

Spolu   22 23 25 26 96 
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Dodatok  k ŠkVP na školský rok 2012/2013   ISCED 2  5. –9. ročník 

platný od 1. 9. 2012 
 

Školský učebný plán pre 5.- 9.ročník 
 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmety Počet 

hodín 

5.ročník 

Počet 

hodín 

6.ročník 

Počet 

hodín 

7.ročník 

Počet 

hodín 

8.ročník 

Počet 

hodín 

9.ročník 

Spolu 

hodiny 

5.-9. 

ročník 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský 

jazyk  

5 4+1 4+1 5 5+0,5 25,5 

Prvý cudzí 

jazyk  

3+1 3 3 3 3+1 17 

Druhý cudzí 

jazyk 

- 1 1 1 1 4 

 
  46,5 

Človek a 

príroda 

Biológia 1+1 1+1 1,5+0,5 1+1 1 9 

Chémia - 0,5+0,5 0,5+0,5 1+1 2 6 

Fyzika - 1+0,5 1+1 2 1+1 7,5 

Ekologická 

výchova 

1 - - - - 1 

 
  24 

Človek a 

spoločnosť  

Dejepis  1 1+1 1+1 1+1 2 9 

Geografia  1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 10 

Občianska 

výchova 

1 0,5 1 0,5+0,5 0,5+0,5 4,5 

 
  23 

Človek a 

hodnoty  

Etická 

výchova / 

náboženská 

výchova  

 

1 

 

1 

 

1 

 

0,5+0,5 

 

- 

 

4 

 
  4 

Matematika a 

práca s 

informáciami  

Matematika  3,5+0,5 4+1 3,5+0,5 4+1 4+1,5 23,5 

Informatika  0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 5 

 

  27,5 

Človek a  Technika - - 0,5 0,5 - 1 



41 

 

svet práce Svet práce - - 0,5 0,5 - 1 

 
  2 

Umenie a 

kultúra 

Výtvarná 

výchova 

1+1 1 1 - - 4 

Hudobná 

výchova 

1 1 1 - - 3 

Výchova 

umením 

- - - - 0,5+0,5 1 

 
  8 

Zdravie a 

pohyb  

Telesná a 

športová 

výchova  

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

   10 

Spolu   27 29 30 30 30 146 

 

 
Poznámky : 

1) Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre 

každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný. 

2) Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba. 

3) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy. 

4) Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu. Niektoré vyučovacie 

hodiny sa vyučujú v blokoch trvajúcich 90 minút. 

5) Učebné predmety, ktoré majú počet hodín v týždni 0,5 (svet práce,technika) je možné 

riešiť ako 1 - hodinové každý druhý týždeň.  

6) Učebné predmety občianska výchova s dotáciou 0,5 hodiny týždenne a fyzika s dotáciou 

1,5 hodiny týždenne sa vyučujú nasledovne: prvý týždeň 2 hodiny fyziky, druhý týždeň 1 

hodina fyziky a 1 hodina občianskej výchovy. 

7) Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí podľa priestorových, personálnych a 

finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti 

predmetu s  ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce. Rozdeľovanie 

tried a vytváraní skupín bude v súlade s § 15 Vyhlášky MS SR č.  230/2008 Z.z. z 28. 

apríla 2008 o základnej škole. 

8) Čiernou farbou sú vyznačené povinné hodiny a červenou farbou sú vyznačené voliteľné 

hodiny a posilnené hodiny. 

9) Telesná výchova na II.stupni sa vyučuje zvlášť v skupinách pre dievčatá a chlapcov, 

ktoré sa spájajú do skupín rôznych ročníkov.  
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IX. Programy pre jednotlivé predmety 

 

 

Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy. 

 

Obsahujú: 

 

Charakteristiku predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania. 

 

Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti, predmetové vychádzajú z kľúčových spôsobilostí. 

 

Témy, prostredníctvom, ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a 

prepojenie s inými predmetmi. 

 

Požiadavky na výstup. 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania. 

 

Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné 

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

 

Hodnotenie predmetu - samostatný dokument systém hodnotenia prospechu. 

 

 

Materiály: 

učebné plány, učebné osnovy, vzdelávacie štandardy, plán kontinuálneho 

vzdelávania,  plán  kontrolnej  činnosti si  záujemcovia  môžu   vyžiadať  na 

preštudovanie v riaditeľni školy.  


