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Školský vzdelávací program 

Základnej školy s materskou školou  

 Istvána Széchenyiho  

s  vyučovacím   jazykom maďarským Horné Saliby 

 

 

 

 

 

 

       

    „Iba ten je šťastný, kto tvorí...“ 

(Széchenyi I.) 
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I. Všeobecná charakteristika školy 

1.ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE 

 

Názov a adresa školy Základná škola s materskou školou Istvána Széchenyiho 

s vyučovacím jazykom maďarským Horné Saliby, 

Széchenyi István Alapiskola és Óvoda, Horné Saliby-

Felsőszeli 

 925 03 Horné Saliby, Hlavná 299 

Názov školského vzdelávacieho programu  

  

Stupeň vzdelania Primárne vzdelávanie ISCED 1 

 Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 

Dĺžka štúdia 4 roky- ISCED1, 5 rokov – ISCED 2 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk maďarský 

Druh školy  štátna 

Miesto vydania  Základná škola s materskou školou Istvána Széchenyiho 

s vyučovacím  jazykom maďarským Horné Saliby, 925 03 

Horné Saliby, Hlavná 299 

Platnosť ŠkVP 01. september 2008 začínajúc prvým ročníkom – ISCED 1 

a piatym ročníkom – ISCED 2 

 

2. KONTAKTY PRE KOMUNIKÁCIU SO ŠKOLOU: 

 
Titul, meno, priezvisko Pracovná 

pozícia 

Telefón mobil e-mail Iné 

Ing. Ildikó László Riaditeľ  031/7852200 0910996610 zs.szechenyi@stonline.sk www.sziaszeli.sk 

Mgr. Beata Molnárová Zástupca 

riaditeľa  

031/7852200  zs.szechenyi@stonline.sk www.sziaszeli.sk 

Tünde Andrikovicsová Zástupca 

riaditeľa 

pre 

materskú 

031/7852130 0911341158   

http://www.sziaszeli.sk/
http://www.sziaszeli.sk/
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školu 

Beata Nyitraiová Vedúca 

školskej 

jedálne 

 0911330292   

Mgr.Magdolna 

Mészáros 

Výchovný 

poradca 

031/7017781  zs.szechenyi@stonline.sk www.sziaszeli.sk 

Mgr.Marta 

Fiamová 

Ekonómka 

a admin. 

pr. školy 

031/7017781 0911186343   

 

Zriaďovateľ:  

Obec Horné Saliby       Tel.: 031/7852399            e-mail: obec@horne-saliby.sk 

 

 

 

Horné Saliby, 31.08.2012    Ing. Ildikó László 

        riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sziaszeli.sk/
mailto:obec@horne-saliby.sk
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3. ZÁZNAMY O PLATNOSTI A REVIDOVANÍ ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 

PROGRAMU: 

Platnosť 

ŠkVP 

Dátum  

Revidovanie ŠkVP 

Dátum  

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.  

01. 09. 2008   

 23.01.2009 Úprava v hodnotiacom systéme na zákl. MP 

1/2009 

 01.05.2009 Úprava v hodnotiacom systéme na zákl. MP 

7/2009 

 26.08.2009 Úprava v hodnotiacom systéme na zákl. MP 

7/2009 

 26.08.2009 Učebné osnovy pre 2. a 6. roč. 

 30.08.2010 Učebné osnovy pre 3. a 7. roč. 

 01.05.2011 Úprava v hodnotiacom systéme na zákl. MP 

22/2011 

 31.08.2011 Učebné osnovy pre 4. a 8. roč. 

 31.08.2012 Učebné osnovy pre 9. roč. 

 28.08.2013 Tematické výchovno-vzdelávacie plány   

Dlhodobé projekty 

 27.08.2014 Začlenenie prierezových tém 

 24.08.2015 Učebné osnovy 
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4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Základná škola s materskou školou Istvána Széchenyiho s vyučovacím jazykom maďarským 

v Horných Salibách je plnoorganizovaná, výchova a vzdelávanie prebieha od 1. po 9. ročník. 

Názov organizácie: Základná škola s materskou školou Istvána Széchenyiho s vyučovacím 

jazykom maďarským Horné Saliby- Széchenyi István Alapiskola és Óvoda Felsőszeli 

Sídlo organizácie: 925 03 Horné Saliby, Hlavná 299 

Právne postavenie: Základná škola je v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode  

niektorých pôsobnosti orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ktorým 

sa dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení  

ustanovenia  § 1 ods. 1 zákona č. 171/1990 Zb.  zákona 279/1993 Z. z. o školských 

zariadeniach a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, 

je   samostatnou      rozpočtovou    organizáciou   na  úseku základného školstva.          

Dňa 01. 07. 2002 sa základná škola zlúčila s materskou školou. 

 Základná škola s materskou školou Istvána Széchenyiho s vyučovacím jazykom 

maďarským Horné Saliby (ďalej škola), je právnickou osobou. Vystupuje v právnych 

vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Svoju činnosť 

finančne zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu vyčleneného zriaďovateľom 

a doplnkových mimorozpočtových zdrojov. Súčasťou školy je školský klub detí, materská 

škola a školská jedáleň. Štatutárnym zástupcom školy je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v 

jej mene vo všetkých veciach. 

IČO: 37836714 

Zriaďovacia listina bola vydaná 01. 07. 2002 Obecným úradom Horné Saliby 

Forma štúdia: denná 

Stupeň vzdelávania školy: 

Primárne vzdelávanie – vzdelávanie na primárnej úrovni(1.- 4. ročník) ISCED 1 ,dĺžka štúdia 

- 4 roky  

Nižšie sekundárne vzdelávanie – vzdelávanie na nižšom sekundárnom stupni, ktorá nadväzuje 

na primárne vzdelávanie – ( 5.-9.ročník) ISCED 2, dĺžka štúdia – 5 rokov 
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5. CHARAKTERISTIKA ŽIAKOV 
   

Školu navštevujú žiaci prevažne z Horných Salíb ( 1.- 4.ročníky)a sme kmeňovou školou pre 

žiakov 5. – 9. ročníkov aj pre žiakov z Dolných Salíb. 

Počet tried  je 9 .  Priemerný počet žiakov v triedach v 1.-4. ročníkoch je 14 a v ročníkoch 5.-

9. je 25.  

    V škole máme skúsenosti vo výchove a vzdelávaní  žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. Pri diagnostikovaní spolupracujeme so psychologickou a špeciálno-

pedagogickou poradňou, s rodičmi aby sme mohli vytvoriť špeciálne podmienky podľa 

individuálnej potreby konkrétnych žiakov vo výchovno-vyučovacom procese. 

 

 

6. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO ZBORU 

       Priemerný počet učiteľov je 16 a vychovávateľov 2. V ročníkoch 1.-4.- pracujú odborne  

kvalifikovaní učitelia vrátane vychovávateliek. Na druhom stupni dlhodobo máme odborne 

kvalifikovaných učiteľov v predmetoch: maďarský jazyk, slovenský jazyk, fyzika,  

matematika, biológia, chémia, anglický jazyk, nemecký jazyk, etická výchova, náboženská 

výchova. Nekvalifikovanosť hudobnej a výtvarnej skúsime vyriešiť pomocou kreativity 

a talentov pedagógov vyučujúcich na škole. Skúsenosť a odbornú spôsobilosť  učiteľov školy 

odzrkadľujú dosiahnuté dobré výsledky žiakov na predmetových súťažiach, olympiádach, 

bohatá mimoškolská a záujmová činnosť pod vedením pedagógov školy. 

       Výchovný poradca  má dlhodobé skúsenosti a odborné znalosti v oblasti karierového 

poradenstva. Pracuje podľa ročného  plánu,  pravidelne sa stretáva s rodičmi , má osobné 

konzultácie aj so žiakmi, pri svojej práci spolupracuje s pracovníkmi pedagogickej poradne, 

s viacerými školami, s úradmi práce a sociálnych vecí. Vymenovaná pedagogička koordinuje  

prácu triednych učiteľov v práci žiakmi s ŠVVP. 

      Koordinátor environmentálnej výchovy koordinuje aktivity súvisiace s environmentálnou 

výchovou. 

      Koordinátor preventívnych činností  má dôležitú úlohu v ochrane detí pred akýmkoľvek 

telesným, duševným násilím, zneužívaním, týraním a v predchádzaní užívania drog 

a škodlivých látok. 
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ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY: 
 

Podrobný a konkrétny plán  ĎVPZ je súčasťou ročného plánu školy.  Vedenie školy považuje 

za prioritnú úlohu zabezpečiť: 

 Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

 Prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne 

jazykových spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT. 

 Prípravu pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu. 

 Motivovanie pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 

 Zdokonaľovanie osobnostných vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre 

tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod. 

 Sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky  (inovácie) 

z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj 

z odboru. 

 Prípravu pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných  funkcií, napr. 

triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď. 

 Prípravu pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 

školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba 

pedagogickej dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), atď. 

 Prípravu pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 

prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou,  multimédiami a pod. 

 Zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúseností z pedagogickej  a riadiacej 

praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov. 

 Sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných  a metodických 

informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

 Prípravu pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej kvalifikačnej skúšky. 

 

 

7. DLHODOBÉ PROJEKTY 
 

Škola svoju víziu a ciele napĺňa aj prostredníctvom projektov a programov v rôznych 

oblastiach. 

Projekčná činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu. Zaraďovanie projektov rôznych 

časových dĺžok a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch aktuálne v závislosti na 

možnostiach a danom učive. Naša škola využíva možnosti rozvojových projektov MŠ SR 

a iné projekty. 

- Škola podporujúca zdravie – podpora zdravia a formovanie zdravého životného 

štýlu, 
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- Projekt rozvoja IKT – rozvoj kompetencií v oblasti využívania informačno – 

komunikačných technológií, 

- Projekty na poznávanie kultúrnych hodnôt regiónu 

-Tematické dni 

     - Na ochranu životného prostredia projekt: „Modré z neba“. 

           - Operačný program Vzdelávanie – Premeny tradičnej školy na modernú – 

vypracovaný projekt –podaný v 2008 – financovaný z ESF –riadiacim orgánom je MŠ. 

Výstupy z týchto projektov prispejú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti 

využívania interaktívnych metód vyučovania a zvyšovania počítačovej gramotnosti žiakov 

a učiteľov.  

Škola  s vypracovaním projektu financovaným z ESF „Operačný program Vzdelávanie – 

Premeny tradičnej školy na modernú –si vytýčila cieľ pripraviť každého žiaka na život 

v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále 

poznávanie svojho okolia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Je potrebné rozvíjať 

osobnosť žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a návykov nadobudne schopnosť vnímať 

vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím. Vedieme žiakov k tomu, aby 

v každodennom živote používali získané poznatky a postupne sa stávali prírodovedne 

gramotnými. Dôležité je, aby žiaci vnímali zmeny vo svojom okolí, rozumeli im a snažili sa 

ich vysvetliť. Vzdelávacie činnosti zameriame na podnecovanie poznávacej zvedavosti 

a skúmanie javov, ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím daného regiónu. 

Vyučovanie postavíme na pozorovacích a výskumných aktivitách a budeme viesť žiakov 

k pochopeniu potreby ochrany životného prostredia. Žiaci tak získajú príležitosť poznávať 

prírodu ako systém, ktorého sú časťou. Prírodovedné predmety umožnia žiakom hlbšie 

porozumieť zákonitosti prírodných procesov, získať informácie o prírode a jej zložkách 

prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov v prírode, čím si prostredníctvom 

zážitkového učenia rozvíjajú tieto kľúčové kompetencie: 

 prírodovedná gramotnosť 

 kultúrna gramotnosť 

 digitálna gramotnosť 

 tvorba projektov 

 tímová práca- dobré medziľudské vzťahy 

 celoživotné vzdelávanie sa – uplatnenie získaných zručností a znalostí 

 spôsobilosť riešiť problémy 

 pochopiť základné ekologické a environmentálne súvislosti 

 



12 

 

8.  PLÁNOVANÉ AKTIVITY ŠKOLY 

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality 

vzdelávania. Škola sa bude snažiť v priebehu piatich rokov vytvoriť a zabezpečiť všetky 

podmienky pre skvalitnenie života na škole. 

Snahou školy je dosiahnuť kvalitné a efektívne vzdelávanie žiakov vzdelávanými učiteľmi, 

vytvárať priaznivé podmienky pre sebavzdelávanie učiteľov, poskytovať dotácie na odborné 

časopisy a literatúru, poskytovať možnosť pracovania s IKT. 

V rámci plnenia Národných programov organizujeme aktivity na výchovu a vzdelávanie 

k ľudským právam, aktivity o právach dieťaťa, na prevenciu civilizačných ochorení, na 

podporu telesného a duševného zdravia, na prevenciu obezity v oblasti zdravej výživy, 

aktivity morálneho a právneho vedomia. Prevenciu drogových závislostí realizovať ako  

integrálnu súčasť vyučovacieho procesu. Pri príležitosti zavedenia spoločnej meny Európskej 

únie organizovať pre žiakov podujatia, súťaže s témou eura. Využívať služby a podujatia 

verejných knižníc. 

 

ZÁUJMOVÉ AKTIVIY: 
 

a) 

 V súlade s novou legislatívou / Zákon č. 597/2003 o financovaní ZŠ/ a so štátom zavedeným 

systémom vzdelávacích poukazov  vytvoríme podľa záujmu žiakov a možností našej školy 

záujmové útvary nasledovne: 

 

Na I. stupni: 

Folklórny súbor                                         

Dobrodružstvá v matematike                    

Krúžok mladých zdravotníkov                  

Literárny krúžok                                        

Jazykové hry v anglickom jaz.                   

Turistika a šport                                         
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Druhý stupeň /5. - 9. ročníky/                      

Krúžok materinského jazyka  /9.r/                                       

Folklórny súbor/tanečný, ľudová hudba /5.-9./                  

Poznaj slovenskú reč! /9.r /                                                 

Literárny krúžok   /5.-9.r/                                                    

Krúžok objaviteľov/5.-9./                                                    

Zborový spev  5.-9./                                                            

Minulosť a prítomnosť/ dejepisný krúžok/5.-9./               

Mat-fyz-mix/ mat.- fyz.krúžok /7.- 9./                                

Krúžok matematikárov/ 5.-9./                                              

Práca s počítačom /7.-9../                                                    

Krúžok ochrancov prírody 5.-9../                                        

Kreatívny krúžok /5.-9./                                                      

Športový krúžok/5.-9./                                                        

Biblický krúžok  /5.-9./                                                        

Žurnalistický krúžok /5.-9./                                                 

 

b) Aktivity mimo vyučovania: 

September: - Návšteva múzea v Galante 

  - Návšteva priateľov v MŠ 

  - Deň maďarskej hudby/13 

  - Príprava Kalendáru prírody 

  - Pamätné dni prírody- celoročná aktivita 

  - Európsky deň jazykov 

 -Projektovej aktivity  

   - Pamätný deň Holokaustu 

  - Plavecký výcvik pre žiakov 4. roč. 
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Október: - Návšteva dopravného ihriska v Galante  

  - Návšteva kostola v Diakovciach 

  - Spoločná vychádzka do jesennej prírody s MŠ  

  - Oslavy Dní Széchenyiho , jubilejné oslavy školy 

  - Exkurzia- Spoznanie nášho regiónu   - II. st.  

  - Svetový deň hudby 

  - Svetový deň výživy  

  - Športový deň – Beh Terryho Foxa 

  - Privítanie starších občanov v dome dôchodcov s kult. programom 

  - Účasť na miestnej oslave vinobrania 

  -  Účasť na celoslovenskom kole súťaže ľud.pies.  

-  Projektové aktivity v rámci OPV-projektu  

 

November: - Účasť na divadelnom predstavení 

  - Dielňa mladých kuchárov 

  - Spoznávanie remesiel v dedine 

  - Beseda s predstaviteľmi policajného zboru 

  - Aktivity v rámci programu: Zdravý životný štýl. 

  - Európsky týždeň proti drogám/16.11-22.11./ 

  - Turistikou proti drogám 

-  Projektové aktivity v rámci OPV-projektu  

 

December: - svetový deň boja proti AIDS/1.12./ 

  - Na Mikuláša  

  - Spoločné pohybové aktivity detí ŠKD a MŠ 

  - Vianočné vystúpenie žiakov v kult. dome  
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  - Vianočný hudobný koncert 

  - Príprava na Vianoce- triedne dielne 

 

Január:  - Lyžiarsky výcvikový kurz 

  - Zimné športy a turistika/ I.st/ 

  - Príprava vydania časopisu Kisfutár 

       - Beseda o prevencii drogových závislostí 

  - Deň maďarskej kultúry- školské kolo predn.poéziea prózy 

-  Projektové aktivity v rámci OPV-projektu  aj iného projektu 

 

Február: -  Organizovanie návštevy divadelného predstavenia pre pedagógov 

  - Ľudové tradície na fašiangy 

  - Maškarný ples pre žiakov I. stupňa, ples žiakov 

  - Kuchyne babičiek   -I.st. a MŠ 

-  Projektové aktivity v rámci OPV-projektu aj iného projektu 

 

Marec:  - Návšteva divadelného predstavenia  /Nitra, Trnava, Bratislava 

  - Príprava kult. programu na marcové oslavy 

  - Exkurzie  

  - Organizovanie pedagogicko- metodického dňa  

  - Účasť na podujatí verejnej knižnice. 

-  Projektové aktivity v rámci OPV-projektu  

    

Apríl:  - Besedy so psychológmi  

  - Exkurzia – pamätihodnosti regiónu 

  - Exkurzie  

  - Jarné upratovanie 
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  - Zápis do 1. ročníka- prípravné udalosti 

  - My štvrtáci- stretnutie žiakov 4. roč. Z DS a HS 

  - Prednášky z príležitosti Dňa Zeme 

  - Vystúpenie s kult. programom v dedine z príležitosti stavania Mája. 

  - Exkurzia- V dielni remeselníkov –poľnohospodárstvo 

  - Stačí otvoriť oči – príprava prezentácií o prírode  

-  Projektové aktivity v rámci OPV-projektu  

  Organizovanie regionálnej speváckej súťaže Csillagoknak ... 

 

 

Máj:  - Vlastivedná túra, vychádzka - I. st.,II. st.  

-Vystúpenie tanečných skupín , hud. skupiny v dome dôchodcov z príležitosti 

Dňa matiek 

  - Návšteva divadelného predstavenia  

  - Športové hry, súťaže pre žiakov I.st. a MŠ 

  -  Deň matiek – vystúpenie v kultúrnom dome  

 

Jún:  - Plavecký výcvik pre žiakov 6. roč. 

 - Účasť na dedinských oslavách 

  - Spoločne sa hráme   - 1. r. a MŠ  

  -  Školské výlety, zájazdy 

-  Projektové aktivity v rámci OPV-projektu a iné 

 

Pri organizovaní triednych a školských výletov, exkurzií spolupracujeme s rodičmi. 

V nadväznosti na učebné osnovy vypracujeme a zakomponujeme do plánov MZ a PK 

vychádzky a exkurzie. Exkurzie uskutočňujeme aj podľa záujmu, ponúk a profesijnej 

orientácie žiakov. 
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c) Súťaže: 

Sept.- Máj: - Katedra Matematika      

- Maks – dopisovateľská s.             

- FyzIQ      

Sept.- Máj:        - Katedra prírodopis      

Sept.- Apríl:      - Olympiáda z prírodopisu      

 

Sept.-Máj: - Katedra I. stupeň      

Sept.:  - Súťaž ľud. tanečných skupín    

Okt.:  - Súťaž ľudových piesní        

           

Okt.- Máj: - Súťaže výtvarnej výchovy       

               

Okt.:  - Školská dejepisná súťaž 

                         - Súťaže v rámci Dní Széchenyiho 

Nov.:  - Súťaže Katedry z mat., prír., I.st., 

  - Prečo mám rád slovenčinu, Slovensko ?   

  - Týždeň materinského jazyka    

Dec.:  - Festival prednesu prôzy     

  - Príprava na s. Európa v škole- Vv, lit.   

Dec.-Febr.: - Matematická s. „ Zrínyi I.“     

Dec.-Marec:      - Pytagoriáda       

Jan.:  - Súťaž Európa v škole Vv, lit.     

  - Olympiáda z Aj, Nj         

  - Pekná maď. reč      

Jan.-Marec: - chemická olympiáda      

Jan.-Marec: - fyzická olympiáda      

Jan.-Apríl: - matematická olympiáda    

Febr.:  - Súťaže v prednese poézie a prôzy    

  - Poznaj slovenskú reč! - 4. roč., 7. roč.  

Marec: - Geografická olympiáda      

  - Pravopisná s. Zsigmonda Simonyiho   

  - okresné kolá olympiád 

  - Týždeň mat. reči      

  - Športové súťaže     . 

  - Poznáš bibliu?      

Apríl:  - S. Kenguru z matematiky     

  - Celoslovenské kolá Katedry – Prír., Mj, D  

  - Súťaž runového písma     

  - Regionálna spevácka súťaž  organizovaná našou školou 

  - Olympiády  

Máj:  - Súťaž mladých zdravotníkov    

  - Atletické preteky      
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  - Celoslovenské kolá  

Jún:  - Vyhodnotenie výsledkov 

 

d) Propagácia školy  - cez médiá:/ písanie článkov o školských udalostiach, fotografovanie /

   - vytvorenie vlastnej webovej stránky v rámci www.sziaszeli.sk 

                                    -vydávanie školských časopisov, kroniky školy  

 

9. SPOLUPRÁCA S RODIČMI 

Rodičia sú členmi Rady školy a Zväzu rodičov. Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania 

žiakov na triednych schôdzkach a konzultáciami s vyučujúcimi. Zároveň sú rodičia 

informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom www 

stránky školy alebo priamo e-mailom. Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme 

maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. 

Máme k dispozícii pre rodičov miestnosť, kde sa môžu stretávať nielen s vyučujúcimi, 

s vedením školy ale aj s inými rodičmi, čím by sa vyriešili mnohé otázky súvisiace 

s výchovou žiakov.  

V spolupráci s radou rodičov organizujeme akcie pre deti, napr. Oslavy MDD, výlety, 

exkurzie, zbery druhotných surovín, brigády pri opravách budovy a školského areálu, pre 

rodičov  ples rodičov a priateľov školy, prednášky pre rodičov, športové udalosti. 

 

Stretnutia s rodičmi žiakov: 

- Stretnutie  s rodičmi na začiatku šk. roka – program školy 

- Stretnutie s rodičmi na konci šk. roka – slávnostné vyhodnotenie vých.-vyuč.    

  výsledkov 

- Triedne rodičovské združenia   - 1 x štvrťročne podľa dohody Rady rodičov s vedením školy  

- Rodičovské združenia žiakov končiacich školskú dochádzku podľa dohody aj  

   s vých.poradcom a tried.učiteľom. 

- Rodičovská rada - podľa vlastného plánu  - 4 x ročne 

Rodičia nás finančne podporujú pri rôznych školských akciách, 

 ako:  - na začiatku šk. roka –  s balíkmi zošitov pre žiakov 

 - Vianoce 

 - Lyžiarsky výcvik 

 - Školské výlety 

 - Deň detí 

 - Rozlúčka s deviatakmi 
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Rodičia majú možnosť sledovať vyučovací proces a aktivitu žiakov na vyučovacích hodinách 

v rámci dňa otvorených dverí. 

Návštevné hodiny v škole:  

Pondelok: 8.00- 15.00 hod. 

Streda:  8.00- 15.00 hod. 

 

 

 

10. SPOLUPRÁCA S VEDENÍM ŠKOLY 
 

Pri voľbe povolania       - výchovná poradkyňa 

Koordinácia šport. súťaží       - vyučujúci telesnej výchovy 

Rodičovská rada      - výbor  

Rada školy       -  predseda Rady školy  

Referentka pre integráciu žiakov so ŠVVP 

Rada riaditeľa      zástupcovia, výchovný poradca,vedúci MZ,PK 

 

 

11.  SPOLUPRÁCA S INÝMI ŠKOLAMI 
 

Naša škola naďalej pokračuje v spolupráci s inými školami: 

 

1. materskou školou 

- spoločné programy žiakov I. stupňa a MŠ 

- výmena skúseností pedagógov I. st. a MŠ 

- slávnostný zápis detí do 1. ročníka a privítanie budúcich prvákov 

- slávnostná rozlúčka detí z MŠ 

-  

2. základnými školami 

- spolupráca s partnerskou školou z Maďarska Kaposszekcső / výmenné akcie, 

dopisovania žiakov, stretnutia pedagógov, súťaže / 
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- spolupráca v oblasti kultúrnej činnosti, vystúpenia detských zborov aj v Maďarsku 

- spolupráca so ZŠ Horné Saliby  v oblasti športu, kultúrnej činnosti, spolupráca 

vedenia škôl/ 

- spolupráca so ZŠ s VJM Dolné Saliby / stretnutia pedagógov I. stupňa, spoločné akcie 

žiakov 4. ročníka / 

3. Základnou umeleckou školou – odb. výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy 

- ZUŠ Galanta – elokované pracovisko výtvarnej výchovy  

-   ZUŠ Sládkovičovo – elokované pracovisko hudobnej výchovy 

na našej škole . 

 

12. SPOLUPRÁCA S RADOU ŠKOLY 

 
   Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje 

a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov 

a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej 

kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, školských zariadení z pohľadu 

školskej problematiky. Rada školy má 11 členov. 

Členmi rady školy sú: 

 1 zvolený zástupca pedagogických zamestnancov základnej školy, 

 1 zvolený zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy, 

 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy, 

 3 zvolení zástupcovia rodičov žiakov základnej školy, 

 1  zvolený zástupca rodičov detí materskej školy, 

 4  delegovaní zástupcovia obce, 

 

13. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO TECHNICKÉ- PODMIENKY ŠKOLY:  
 

Základná škola  je umiestnená  

A) v poschodovej budove tvorená týmito priestormi: 

Suterén: každá trieda má zvlášť miesnosť na odkladanie odevu a obuvi 

skladové miestnosti 

miestnosť pre administratívne pracovníčky vybavené počítačmi a tlačiarňou  

Prízemie : riaditeľňa vybavená dvoma počítačmi s prístupom na Internet a tlačiarňou 
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Poschodie: 

 5 učební – vybavené IKT technikou 

 interaktívna učebňa, vybavená  interaktívnou tabuľou, prenosným počítačom  

  s pripojením na Internet a na tlačiareň, dataprojektorom, vizualizérom 

 kabinet výchovného poradcu vybavený počítačom, tlačiarňou, scanerom, kopírovacím 

strojom 

 zborovňa vybavená počítačom, tlačiarňou  

 sociálne zariadenia/ chlapčenské, dievčenské/ 

 chodba 

 zubná ambulancia pre žiakov 

 pedagogická knižnica,  

 telocvičňa so šatňami a sociálnymi zariadeniami, kabinety 

  za budovou športové ihrisko  

 školský dvor s detským ihriskom 

 na školskom dvore je vybudovaná náučná lokalita chránených stromov a rastlín  

 

B) Prístavba, dvojposchodová budova týmito priestormi: 

Prízemie: 

 3  učebne - vybavené IKT technikou 

 zborovňa, vybavená počítačom, tlačiarňou  

 šatne 

 žiacka knižnica  

 sociálne zariadenia/chlapčenské, dievčenské/ 

 skladové priestory 

 chodba 

2. poschodie: 

 3 učebne - vybavené IKT technikou 

 Odborná učebňa biológie 

  učebňa informatiky s 12 počítačmi s prístupom na Internet 

 skladové priestory 

 chodba 

 sociálne zariadenia/chlapčenské, dievčenské/ 

 

Odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.  

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

vymieňať za modernejšie. Počet kabinetov a skladových priestorov  pre učebné pomôcky je 

nepostačujúci. Neustále hľadáme možnosti vytvárania nových priestorov napr. rozdelením  

väčších miestností. 
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C) Školská jedáleň- v dome služieb 

Doprovod žiakov na obed je zabezpečený pedagógmi školy takisto aj služba počas vydávania 

obedov. 

Kapacita jedálne je 196 osôb. Výdaj obedov sa uskutoční denne od 11.30 – 13.30. Má vlastnú 

kuchyňu, okrem toho má vlastný potravinový sklad, jedáleň, sociálno-hygienické zariadenia, 

dennú miestnosť pre pracovníčky kuchyne. Strojovo-technické vybavenie je dostatočné, ale je 

potrebná modernizácia, ktorú plánujeme uskutočniť pomocou projektov. 

D) Školský klub detí 

Školský klub detí nemá vlastné miestnosti, výchovná činnosť sa uskutočňuje v učebniach. 

Plánuje vytvoriť aspoň jednu miestnosť pre prácu so žiakmi ŠKD. 

 

14. ŠKOLA AKO ŽIVOTNÝ PRIESTOR  
 

Úprave, udržiavaniu a spríjemňovaniu školského prostredia je venovaná sústavne veľká 

pozornosť. 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, dôraz kladieme 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. Chodby a triedy spríjemňujú výzdoby a skrášľujú 

výstavné skrinky, nástenky, prezentácie žiackych prác. Výzdoba chodieb s množstvom 

násteniek a informačných tabúľ poskytuje priestor na prezentáciu výsledkov žiakov v škole i 

počas reprezentácie školy. Na chodbe je založená galéria absolventov a galéria ocenených 

žiakov.  

Škola má dobré podmienky na upevňovanie spolupatričnosti a hrdosti na školu. 

 

15. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA 

PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ  
 

Nevyhnutnosťou pre realizáciu Štátneho vzdelávacieho programu je zabezpečenie 

vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov. Snažíme sa zabezpečiť 

vhodný režim vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia zostavením rozvrhu hodín tried, 

zdravého prostredia učební (tried) a ostatných priestorov školy podľa platných noriem – 

odpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, 

primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku. 
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Dôležitý je vhodný stravovací a pitný režim žiakov (podľa vekových a individuálnych 

potrieb žiakov). Bezpečnosť a ochranu  žiakov pred úrazmi dosahujeme pravidelným 

poučovaním žiakov o pravidlách bezpečného správania sa, neustálou kontrolou pracovného 

prostredia a odstránením vyskytujúcich závad. Na chodbách sú umiestnené skrinky prvej 

pomoci a je zabezpečený  stály pedagogický dozor nad žiakmi a vyškolená osoba prvej 

pomoci. Na dostupných miestach sú vyvesené kontakty na lekára, prvej pomoci, na policajný 

zbor a na hasičskú službu a na SOS. V priestoroch školy je dodržiavaný zákaz fajčenia, pitia 

alkoholu a používanie iných škodlivín. Sú výrazné označené všetky nebezpečné predmety 

a časti využívaných priestorov a sú pravidelné kontroly z hľadiska bezpečnosti. 

Na škole pracuje s mandátnou zmluvou aj bezpečnostný technik, ktorý pravidelne 

vyškoľuje a poučuje pracovníkov školy v oblasti BOZP.  

 

Dokumentácie na úseku zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia: 

BOZP školy 

Vnútorný poriadok školy 

Dokumentácia protipožiarnej ochrany 

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
 

Pri zostavovaní  vzdelávacieho programu školy východiskom sú: 

 Štátny vzdelávací program 

 stanovená koncepcia a strategické ciele školy na obdobie 2012-2017 

 výsledky výchovno- vzdelávacej práce školy minulých šk. rokov 

 výsledky SWOT analýz 
 

PEDAGOGICKÝ PRINCÍP ŠKOLY  
 

Všetky procesy v škole smerujú k napĺňaniu vízie školy byť progresívnou školou, ktorá 

každému žiakovi poskytne v materinskom jazyku  

 humánny výchovno-vzdelávací proces orientáciou na dieťa, na jeho osobný rozvoj, 

 dobré podmienky pre získanie kľúčových kompetencií vo vzdelávaní a socializácii, a 

pre poznávanie a pestovanie tradícií  národnostnej kultúry, historického dedičstva 

a prírodných hodnôt regiónu , 
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 zabezpečí všetky možnosti pre rozvoj komunikačných schopností a IKT gramotnosti. 

 dosiahnuté výsledky potvrdzujú spokojnosť našich partnerov: rodičov, žiakov, 

pedagógov, zriaďovateľa. 

 

 

ZAMERANIE ŠKOLY A STUPEŇ VZDELANIA  
 

Strategické ciele a poslanie výchovy a vzdelávania našej školy:  

I. rozvíjať záujem žiakov o učenie a získanie IKT gramotnosti, aby rodinná 

a školská výchova s pomocou materinského jazyka čo najúčinnejšie sformovala 

osobnosť žiakov 

II. aby naši žiaci spoznali históriu našej školy, dediny, regiónu a našej vlasti, tak isto 

aj naše ľudové zvyky 

III.  aby reč bola spojená so znalosťou cudzích jazykov, 

IV.  aktívna pomoc prírode a životnému prostrediu. 

 

Konkretizovanie, smerovanie strategických cieľov: 

I. rozvíjať záujem žiakov o učenie a získanie IKT gramotnosti. 

I.1.  Špecifické ciele: 

1. Riadenie výchovnovzdelávacej činnosti, tvorivá pedagogická práca, 

zabezpečiť rozvoj osobnosti žiaka, sebarealizácia žiaka 

2. Vzdelávanie pedagógov v oblasti IKT(získanie ECDL), používanie 

interaktívnej tab., starostlivosť o talentovaných žiakov v rámci 

záujmových krúžkov 

3. Aplikovanie získaných IKT poznatkov vo vyučovacom procese, 

rozširovanie mat. – technického vybavenia školy s IKT,vytváranie 

podmienok na rozvíjanie schopností žiakov v oblasti počítačovej 

gramotnosti 

I.2. Realizácia: 

1. Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov vhodnými motivačnými 

prostriedkami a spôsobmi 
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2. Zabezpečenie záujmových krúžkov, kvalitné pripravovanie žiakov na 

olympiády a predmetové súťaže,  

3. Práca s informačnými komunikačnými technológiami vo vých.-

vzdelávacom procese a v mimoškolskej činnosti, zapojiť sa do 

projektov E-Twinning, vyučovanie informatiky. výchovy 

a informatiky od prvého ročníka,  odbornosť vyučovania 

I.3. Kritériá úspechu: 

1. Výchovnovzdelávacia činnosť postupuje podľa vytýčených cieľov a časovo 

tematických plánov. 

2. Získané umiestnenia na rôznych súťažiach (okresných, krajských a vyšších). 

3. Znalosť a aktívne každodenné používanie IKT žiakmi v učebnom procese. 

   Úspešný projekt E-Twinning. 

                 

  I.4. Zodpovední: 

                        1. Pedagógovia záujmových krúžkov. 

                        2. Pedagógovia záujmových krúžkov. 

                        3. Pedagógovia záujmových krúžkov. 

                I.5.Termíny uskutočnenia: 

                        1. Priebežný 

   2. Priebežný 

   3. Priebežný 

II. aby rodinná a školská výchova s pomocou materinského jazyka čo najúčinnejšie 

sformovala osobnosť žiakov, aby naši žiaci spoznali históriu našej školy, dediny, 

regiónu a našej vlasti, tak isto aj naše ľudové zvyky, 

II.1. Špecifické ciele: 
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1. Osobitnú pozornosť venovať k prehĺbeniu a k správnemu používaniu 

materinského jazyka, k upevneniu, zachovaniu národnej identity 

a priateľského spolunažívania aj inými národmi a národnosťami. 

2. Posilnenie a starostlivosť o spoznanie histórii našej školy, dediny, 

regiónu a našej vlasti. 

3. Organizovať kultúrne programy s cieľom pestovania a zachovania 

národných kultúrnych hodnôt. 

  II.2. Realizácia: 

1. Zvyšovanie počtu vyučovacích hodín materinského jazyka, zavedenie 

predmetu regionálna výchova, efektívne vyučovanie predmetov. 

2. Kultúrne podujatia školy, organizovanie regionálnych súťaží, práca 

folklórnych súborov, symboly, ceny školy. 

3. Voľba kvalitných kultúrnych programov a predstavení, snaha 

o dodržanie vysokej kvality ponúkaných aj vybratých programov.    

                   

  II.3. Kritériá úspechu: 

1. Postup žiaka do vyššieho ročníka, úroveň písomnej a ústnej 

komunikácie materinského jazyka. 

2. Znalosť poznatkov histórie školy, dediny, regiónu, umiestnenie na 

súťažiach, aktívna práca v záujmových krúžkoch. 

3. Široký záujem žiakov aj verejnosti o kultúrne programy. 

               II.4. Zodpovední: 

1. Pedagógovia. 

2. Pedag.  pracovníci záujmových krúžkov, vedenie školy. 

3. Vedenie školy. 

               II.5. Termíny uskutočnenia: 

1. Priebežný. 

2. Priebežný. 

3. Priebežný, ročne. 

III. aby reč bola spojená so znalosťou cudzích jazykov, 

   III.1. Špecifické ciele: 
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1. Vyučovanie CJ od 3. ročníka a slovenského jazyka od 1. ročníka 

odbornými pedagógmi.  

2. Zvyšovanie účinnosti vyučovania v oblasti jazyk a komunikácia. 

                       III.2. Realizácia: 

1. Zvyšovanie počtu hodín, delenie žiakov na skupiny, používanie účinných 

metód vo vyučovaní, vzdelávanie pedagógov. 

2. Propagácia cudzojazyčných časopisov a cudzojazyčnej literatúry, 

vybudovanie cudzojazyčnej knižnice. 

                       III.3. Kritériá úspechu: 

1. Schopnosť komunikácie ústnej aj písomnej na úrovni B1 získaním nižšieho 

sekundárneho vzdelania. 

2. Úspešné ukončenie kontinuálneho vzdelávania CJ. 

                III.4. Termíny uskutočnenia: 

1. 9 rokov priebežne 

2. Priebežný 

    III.5. Zodpovední: 

1. Učitelia CJ, vedenie školy 

2. Učitelia CJ, vedenie školy 

IV. aktívna pomoc prírode a životnému prostrediu. 

IV.1. Špecifické ciele: 

1. Rozvíjanie vyučovania prírodovedy a biológie s dôrazom na ochranu 

životného prostredia,  

2. Starostlivosť o okolie a estetiku školy, tried,  

3. Starostlivosť o duševné a telesné zdravie 

       IV.2. Realizácia: 

1. Zabezpečenie aktivít (prednášky, besedy, športové aktivity, kultúrne 

podujatia, mimoškolská prázdninová činnosť) pre žiakov, inovatívne 

vyučovanie prírodovedných predmetov, účasť v OPV projekte 

2. vytvorenie prírodnej lokality, rekonštrukcie, opravy a skvalitnenie 

priestorov budovy školy a zariadení, 
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3. zabezpečenie aktivít( prednášky, besedy, športové aktivity, kultúrne 

podujatia, mimoškolská a prázdninová činnosť) pre žiakov 

        IV.3. Kritériá úspechu: 

1. Vytvorená špeciálna učebňa biológie, úspešný projekt, vypracované 

tematické plány prírodovedných predmetov 

2. Pozitívne zmeny v okolí školy, vytvorený park, rekonštrukcia školy, nákup 

nových zariadení 

3. Počet uskutočnených aktivít a pozitívne vyjadrenia od partnerov škôl 

        IV.4. Zodpovední: 

1. Učitelia prírodovedných predmetov, vedenie školy 

2. Tried. učitelia, vedenie školy 

3. Tried. učitelia, vedúci záujmových krúžkov, vedenie školy 

       IV.5. Termíny uskutočnenia: 

1. Postupne 2012 - 2017 

2. Park- 2 rokov, budova 4 roky, ročné 

3. Postupný 

 

 

 

STUPEŇ  VZDELANIA  
 

– ISCED 1 

  Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie 

kľúčových spôsobilostí (kompetencií) žiakov. Primárne vzdelanie získa žiak úspešným 

absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu   primárneho stupňa  základnej školy. 

Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie.  Absolvent programu primárneho vzdelávania 

plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania alebo  

adekvátnom stupni viacročného gymnázia.  

- ISCED 2 

Absolvent programu nižšieho sekundárneho vzdelania splní podmienku na pokračovanie vo 

vzdelávaní na  vyššom sekundárnom stupni (na všeobecnovzdelávacom alebo 

odbornovzdelávacom type vzdelávania), v priebehu ktorého ukončuje povinné základné  

vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku). 
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V prípade ukončenia základného vzdelávania (povinnej školskej dochádzky) na úrovni 

ISCED 2B môže tento absolvent vstúpiť do pracovného procesu ako nekvalifikovaný 

pracovník. 

Žiak, ktorý absolvoval 1-ročnú základnú odbornú prípravu na úrovni ISCED 2C, získava 

osvedčenie o absolvovaní programu základného odborného vzdelávania garantujúceho 

zaučenie v danom odbore, má otvorenú možnosť získať i vysvedčenie potvrdzujúce 

ukončenie povinnej školskej dochádzky. Podľa toho absolvent môže vstúpiť priamo na trh 

práce buď ako pracovná sila s minimálnou odbornou kvalifikáciou alebo pokračovať v štúdiu 

na úrovni 3C.  

Dosiahnutie tohto  stupňa vzdelania je pre všetkých žiakov nevyhnutnou podmienkou 

pokračovania v ďalšom štúdiu.  

PROFIL ABSOLVENTA 
 

Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním: 

  robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť 

schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v 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 aj 

pomocou IKT,  osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy 

prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať o prírodovedných 

otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov,  

 absolvent by mal mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa, vo vzájomnom 

prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín,   získal kľúčové kompetencie vo 

vzdelávaní a socializácii, a pre poznávanie a pestovanie tradícií  národnostnej kultúry, 

historického dedičstva a prírodných hodnôt regiónu , 

 dobre ovládať materinský jazyk , slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho 

písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, mať schopnosť 

vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý 

svojich kvalít ,byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj 

život. 
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1. PEDAGOGICKÉ STRATÉGIE  

 

Stratégie výučby vytvárajú priestor pre rozvoj všeobecných a kľúčových kompetencií. 

Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza 

zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu.  

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú 

k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre 

život v spoločnosti a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie auto didaktických 

metód (samostatné učenie a práca) hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci 

a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické slovné formou účelovo zameranej diskusií 

alebo brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej 

slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru 

založeného na osobnom úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík 

a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť 

tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým 

aplikačného a heuristického typu (žiak poznáva reálny život, vytvára si názor na základe 

vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho 

sveta a života. Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez 

pozitívnej motivácie žiakov, tzn. vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú 

tou najdôležitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký 

dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, simulačných a situačných metód, 

riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác a výrobkov a pod. Uplatňované 

metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické 

prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností 

vyučujúcich učiteľov.  

Kľúčové kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je konkretizovaný 

v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude rozvíjať aj ďalšie 

kompetencie  napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, komunikačné zručnosti, 

posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy a správať sa zodpovedne 

(umiestnime na chodbách schránku dôvery, prostredníctvom ktorej môžu žiaci zadávať 

otázky, vznášať protesty a pripomienky).  
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Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, samostatné a tímové projekty, 

prezentácie, semináre. Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. 

Pre rozvoj komunikácie v cudzom jazyku zavedieme delenie tried v rámci možností. 

Vo vyučovaní telesnej výchovy, etickej výchovy a náboženkej výchovy je zlučovanie žiakov 

z tried rovnakého ročníka. 

Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom 

na odporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby 

žiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy.  

Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je veľmi bohatá a pestrá nielen pri 

aktivitách súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Žiaci svoje vedomosti 

a zručnosti budú prezentovať na mnohých akciách, ktoré organizujú rôzne spoločenské 

organizácie alebo obec. Týchto aktivít sa zúčastnia aj učitelia školy vo funkcii pedagogického 

dozoru. Samostatnosť, húževnatosť a pracovitosť našich žiakov bude ocenená tak zo strany 

školy, ako zo strany rodičovského združenia. 

V rámci pomoci a ochrany životného prostredia sa žiaci zapoja do projektu Modré z neba. 

Škola každoročne vyhlasuje súťaž v zbere starého papiera. Veľké množstvo záujmových 

krúžkov (jazykové, športové a iné) ponúkajú našim žiakom efektívne využívať svoj voľný 

čas. 

Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne 

na základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre 

hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na 

vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, 

konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu a zamestnancov 

pedagogicko- psychologických poradní, rozhovormi so žiakom, jeho rodičmi, ale aj 

s inštruktormi praktickej prípravy, ktorí boli poverení praktickou inštruktážou zo strany 

svojho zamestnávateľa. Pri hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho 

objektivity. Žiaci sú s hodnotením oboznámení. 
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Výchovné a vzdelávacie stratégie školy 

 

Prehľad  kľúčových kompetencií Prehľad výchovných 

a vzdelávacích stratégií 

 

Predmet 
/pr./ 

Komunikatívne a sociálne 

spôsobilost 

 

Výkonová oblasť 

- afektívna oblasť 

- Prezentácie vlastného 

projektu 

- Kultúrne vyjadrenie 

vlasného názoru  

- Ústne prejavy žiakov 

- Spoločné stretnutia so 

žiakmi iného jazyka a národu 
Besedy so spisovateľmi 

všetky pr. 

-všetky pr. 

-všetky pr. 

-mimo vyuč. 
- Mj,Sj, 

Spôsobilosť uplatňovať 

základy matematického 

a prírodovedného myslenia 

 

Výkonová oblasť 

- kognitívna oblasť 

- psychomotorická oblasť 

 

 

- Vytváranie jednoduchých 

tauliek, grafov 

- Tvorba výtvarných produktov 

- Tvorba výstav 

 
- Exkurzia do hvezdárne, vodného 

diela,elektrárne 

M,F,CH,B,Z,Vl 

- Pv,Vv 

-všetky pr.a mimo vyuč. 
-F,Z,Ch,M,B,Vl 

Schopnosti tvorivo riešiť 

problémy  

 

Výkonová oblasť 

- kognitívna oblasť 

- psychomotorická oblasť 
- afektívna oblasť 

Besedy so psychológmi  

- Situačné hry, besedy, výmeny 

názorov  

- Cvičenia v teréne 

- Praktické ukážky 

mimo vyuč. 

- Ev, Nv,Mj,Sj 

- Tv, účeľové cvičenia,B 
- všetky pr. 

Občianske spôsobilosti 

/iba pre ISCED 2/ 

Výkonová oblasť 

- kognitívna oblasť 

- psychomotorická oblasť 
- afektívna oblasť 

- Besedy s predstaviteľmi 

policajného zboru, s 

osobnosťami regiónu 

-Výskumné a zberateľské práce 

 

- Projektové práce 

- Exkurzie- 

-.Protidrogové motivačné 

programy 

- Dobročinné zbierky 

-Enviromentálne hry  

- Dni zdravej životosprávy 

Ov,Rv,D,Vl 

 

-Vv,Rv,D,Z,B, 

Vl,  Hv 

-Ov,Rv,D,Z,B,Vv 

Rv, 

 mimo vyuč. 

- Ev,Nv, Ov 

- mimo vyuč. 

- B,Ch,F,Rv 
-Tv, B,Ch, 



33 

 

 

 

 

 

Spôsobilosti využívať 

informačné technológie 

 

Výkonová oblasť 

- kognitívna oblasť 

- psychomotorická oblasť 

 

- Práca s IKT technikou 

 

- Tvorba prezentácií 

-  Komunikácia so žiakmi 

družobných škôl   

prostredníctvom  

elektronických médií 

-       Tvorba časopisu 

 

-Inf, postupne všetky pr. 

- Inf, všetky pr. 

- Inf,  

mimo vyuč. 

- Inf,Mj 

Spôsobilosť k učeniu sa 

 

Výkonová oblasť 

- kognitívna oblasť 

 

 

-      Didaktické hry 

-      Exkurzie  

-      Praktické cvičenia       

 

-všetky pr.- 

- všetky pr. 

- všetky pr. 

Spôsobilosť vnímať a chápať 

kultúru a vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry 

 

Výkonová oblasť 

- kognitívna oblasť 

- psychomotorická oblasť 

- afektívna oblasť 

 

-     Vystúpenia žiakov –hudba, 

spev, tanec,recitácia, 

       literárne scénky 

-      Návštevy divadelných 

predstavení, koncertov, výstav  

       výtvarných umení 

-      Umelecké a historické 

súťaže 

-      Stretnutia so žiakmi  iných 

národov 

-      Kurzy spoločenského 

správania 

 

-      Podujatia ľudových zvykov 

 

- mimo vyuč. 

 

-HvVv,Mj,Sj a mimo vyuč. 

- Mj,Sj,D,Rv 

- mimo vyuč. 

-Ev a mimo vyuč 

- Vv,Hv,Mj,Sj 

Spôsobilosť k iniciatívnosti a 

podnikavosti 

/iba pre ISCED 2/ 

 

Výkonová oblasť 

- afektívna oblasť 

 

 

- Návštevy dní otvorených 

dverí na stredných školách 

- Burza pracovných 

príležitostí  

-  Exkurzie  

         

 

-mimo vyuč. 

-mimo vyuč. 

-Ov 
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5. ZABEZPEČENIE VÝUČBYA PRE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 
 

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla: 

 

1. žiak  so zdravotným znevýhodnením, t. j.  

 - žiak so zdravotným postihnutím  (s mentálnym postihnutím, so sluchovým 

postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím,  s narušenou komunikačnou 

schopnosťou, s  autizmom alebo inými  pervazívnymi vývinovými poruchami, 

s viacnásobným postihnutím);   

 - žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami 

(poruchou aktivity a pozornosti,  s vývinovou poruchou učenia, s oneskoreným alebo 

nerovnomerným psychomotorickým vývinom), žiak s intelektovým výkonom v hraničnom 

pásme, žiak s poruchou správania,  

2. žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia; 

3. žiak s nadaním. 

 

Zdroje, ktoré používame na podporu efektívneho vzdelávania žiaka so ŠVVP sú rôzneho 

druhu, predovšetkým: 

 

a) zabezpečenie odborného prístupu vo vzdelávaní, t. j. včasná špeciálnopedagogická, 

 psychologická, medicínska diagnostika, vzdelávanie podľa individuálneho výchovno-

vzdelávacieho programu - individuálna a skupinová práca so žiakom, používanie 

špeciálnych metód a foriem vyučovania, úprava vzdelávacieho obsahu, zaradenie 

špecifických vyučovacích predmetov, špecifický postup v hodnotení vzdelávacích  

výsledkov, aplikácia alternatívnych foriem komunikácie, úzka spolupráca s rodičmi 

a iné, podľa individuálnej potreby konkrétneho žiaka, vyplývajúcej z odbornej 

diagnostiky; 

b) materiálne, ako špeciálne vyučovacie pomôcky, kompenzačné pomôcky, prístroje, 

úpravy prostredia (v prípade potreby bezbariérový prístup) a iné; 

c) personálne t.j. odborný servis špeciálneho  pedagóga, odborného pedagóga na 

problematiku výchovy a vzdelávania žiakov s ŠVVP, logopéda, psychológa PPC, 

ďalej nižší počet žiakov v triede, v prípade individuálnej integrácie zníženie 

maximálneho počtu žiakov v triede, odborná príprava učiteľov. 

 

 



35 

 

6.ZAČLENENIE PRIEREZOVÝCH TÉM –ISCED 1- DO VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO 

PROCESU 
 

 

PRIEREZOVÉ TÉMY 

OSOBNOSTNÝ  A SOCIÁLNY ROZVOJ      

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

 

 

1. Osobnostný a sociálny rozvoj – prelína sa všetkými vzdelávacími oblasťami 

2. Environmentálna výchova – prelína sa predmetmi prírodoveda, vlastiveda, pracovné 

vyučovanie, etická výchova 

3 . Mediálna výchova -  prelína sa všetkými vzdelávacími oblasťami 

4.  Multikultúrna výchova – je začlenená do predmetov: vlastiveda, prírodoveda výtvarná 

výchova, hudobná výchova, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a do 

mimoškolskej činnosti /Dni Széchenyiho,májové oslavy/ 

5. Dopravná výchova – uskutoční sa vo forme kurzu na detskom dopravnom ihrisku v Galante 

/dvakrát do roka 1 deň / 

6. Ochrana života a zdravia -  prostredníctvom učebných predmetov a v samostatnej forme 

vyučovania : didaktické hry -1 deň 

7. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – prelína sa všetkými vzdelávacími oblasťami 

a uskutoční sa  aj vo forme mimoškolskej činnosti pri prezentácii školy. 
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Začlenenie prierezových tém – ISCED 2 - do výchovno-vzdelávacieho 

procesu 

1. Osobnostný a sociálny rozvoj – prelína sa všetkými vzdelávacími oblasťami a vo forme 

kurzu /besedy so psychológmi/ 

2. Environmentálna výchova – prelína sa predmetmi biológia, dejepis, občianska výhova, 

geografia, chémia, fyzika, etická výchova a uskutočni sa aj v mimoškolskej činnosti / dni 

zdravej životosprávy/ 

3 . Mediálna výchova -  prelína sa všetkými vzdelávacími oblasťami 

4.  Multikultúrna výchova – je začlenená do predmetov: dejepis, regionálna výchova, 

občianska výchova, geografia, výtvarná výchova, etická výchova, hudobná výchova, 

slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a do mimoškolskej činnosti /Dni 

Széchenyiho,májové oslavy/ 

5. Dopravná výchova – uskutoční sa vo forme kurzu na detskom dopravnom ihrisku v Galante 

/dvakrát do roka 1 deň- 5. r /, v ročníkoch 6.-9. v rámci predmetu telesná výchova a vo forme 

účelového cvičenia/ dvakrát do roka/ 

6. Ochrana života a zdravia -  prostredníctvom učebných predmetov a v samostatnej forme 

účelových cvičení / dvakrát do roka/, mimo vyučovania pri pobyte a pobyte v prírode 

7. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – prelína sa všetkými vzdelávacími oblasťami 

a uskutoční sa  aj vo forme mimoškolskej činnosti pri prezentácii školy 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  
 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy  
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1. HODNOTENIE VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV PRÁCE ŽIAKOV  

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

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

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

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

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

hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie 

normatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.   

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.  

 

1.1.Metódy a formy hodnotenia:  

 

Hodnotenie a klasifikácia žiaka sa uskutočňuje ako priebežné hodnotenie / na vyučovacích 

hodinách z jednotlivých predmetov / a celkové hodnotenie / na konci I. a II. polroka/. 

 Priebežné hodnotenia sa zaznamenávajú do klasifikačného záznamu, do záznamu 

o hodnotení žiaka. Na informovanie zákonného zástupcu žiaka o priebežných výsledkoch 

žiaka sa používa žiacka knižka. Stupne celkového hodnotenia sa uvádzajú na vysvedčení.  

Celkové hodnotenie a klasifikácia žiaka sa prerokuje a odsúhlasí v pedagogickej rade školy.  

 

Na základe Metodického pokynu č.7/2009-R z 28. apríla  2009 na hodnotenie žiakov 

základnej školy vydaným Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia 

§ 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  boli revidované 

v ŠkVP dňom 01.05.2011 podľa metodického pokynu č. 22/2011 

na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 Metódy a formy hodnotenia žiaka v procese výchovy a vzdelávania. 



38 

 

1.1.1 Zásady hodnotenia  

 

1. Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má 

informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 

2. Žiak sa v procese výchovy a vzdelávania hodnotí priebežne a celkovo a má právo 

dozvedieť sa spôsob a výsledok hodnotenia. 

3. Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou 

klasifikácie a slovného hodnotenia. Podľa rozhodnutia riaditeľa a Pedagogickej rady školy 

hodnotenie žiaka na škole sa vykonáva nasledovne: 

1. ročník: slovné hodnotenie žiaka 

2.- 4. ročníky: kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia- z predmetov Hv, Vv, 

Tv, Prac. vyuč. hodnotíme slovne 

5.- 9. ročníky: klasifikácia 

 V 1.- 9. ročníkoch predmety Etická výchova a Náboženská výchova sú neklasifikované    

/nehodnotené/. 

         Zodp.: všetci vyuč. 

 

 

    Klasifikácia je jednou z foriem hodnotenia, ktorej výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi 

stupňami. Na vysvedčeniach s klasifikáciou sa slovný komentár za príslušný polrok nedopľňa. 

   Slovné hodnotenie je jednou z foriem hodnotenia, ktorého výsledky v jednotlivých 

predmetoch prípravného ročníka, nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka sa 

vyjadrujú slovne štyrmi stupňami; vysvedčenie so slovným hodnotením sa môže doplniť 

slovným komentárom za príslušný polrok. 

  Kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia je forma hodnotenia, pri ktorej sa výsledky 

niektorých vyučovacích predmetov vyjadrujú stupňom klasifikácie a niektoré sa  vyjadrujú  

slovne. Kombinované hodnotenie sa odporúča využiť aj v rámci toho istého predmetu, pri 

prechode zo slovného hodnotenia na klasifikáciu. Postupne učiteľ dopĺňa slovné komentáre 

známkou, a tak pripravuje žiakov na zmenu kvantifikátora. 

4.  Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie: 

priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov 

žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter; učiteľ zohľadňuje 

vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú 

i fyzickú disponovanosť, 

celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa  uskutočňuje na 

konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie 
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zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom 

predmete. 

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

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

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

vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, 

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

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

ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka. 

6. Na konci prvého polroka školského roka škola vydá žiakovi natrvalo polročné vysvedčenie. 

Na konci školského roka škola vydá žiakovi vysvedčenie, v ktorom sa uvádzajú výsledky 

hodnotenia za prvý polrok a za druhý polrok školského roka. 

         Zodp.: všetci vyuč. 

 

1.1.2 Získavanie podkladov na hodnotenie 

 

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

najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

a) sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 

      b) sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

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

testami; uplatňuje aj metódy menej riadené (referáty, denníky, sebahodnotiace listy, 

dotazníky, pozorovania, portfóliá) - súbor prác žiaka, ktoré vypovedajú o jeho výkone, 

d) analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, 

e) konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s 

odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými 

a zdravotnými ťažkosťami a poruchami, 

f)rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka. 

 Zodp.: všetci vyuč. 

 

2. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky najmenej dvakrát 

v štvrťročnom hodnotiacom období. 

3. Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky 

hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. 

Výsledky hodnotenia písomných a grafických prác a praktických činností oznámi žiakovi 

a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. 



40 

 

4. Písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok. 

Pravidelným rozvrhnutím hodnotiacich činností zabráni preťažovaniu žiaka. Písomné práce 

archivuje do konca príslušného školského roka. 

5. Termín na vykonanie písomnej skúšky, ktorá má trvať viac ako 25 minút, prekonzultuje 

učiteľ s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môže žiak robiť len 

jednu skúšku uvedeného charakteru. 

6. Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka. 

          Zodp.: všetci vyuč. 

 

7. Zjednotenie kritérií hodnotenia písomných prác žiakov vypracujú jednotlivé PK a MZ. 

          Zodp.: vedúci PK a MZ 

1.1.3 Hodnotenie prospechu a správania 

 

1.Prospech žiaka v  jednotlivých vyučovacích predmetoch v 2.-9. ročníkoch sa klasifikuje 

týmito stupňami: 

 1 – výborný, 

 2 – chválitebný, 

 3 – dobrý, 

 4 – dostatočný, 

 5 – nedostatočný 

2. Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prvý stupeň 

základnej školy uvádza arabskou číslicou, označujúcou klasifikačný stupeň, pre druhý stupeň 

sa vypíše slovom. 

3. Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prvý ročník a v 2.- 4. 

ročníku z predmetov Hv, Vv, Tv, Prac. vyuč.hodnotíme slovne stupňami: 

a) dosiahol veľmi dobré výsledky, 

b)  dosiahol dobré výsledky, 

 c)  dosiahol uspokojivé výsledky, 

d)  dosiahol neuspokojivé výsledky. 

 

4. V 1.-9. ročníkoch predmety Etická výchova a Náboženská výchova sú 

neklasifikované/nehodnotené/ Na vysvedčení a v triednom výkaze sa z týchto predmetov 

uvádza slovo: absolvoval/a/-neabsolvoval/a/ 

        Zodp.: vyuč.predm.+ tr.uč. 
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5.    Správanie žiaka sa  klasifikuje týmito stupňami: 

1  – veľmi dobré, 

2  – uspokojivé, 

3  – menej uspokojivé, 

4  – neuspokojivé. 

6. Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka základnej školy sa na vysvedčení vyjadruje  

za I. polrok a II. polrok: 

prospel (a), 

neprospel (a). 

7. Celkové hodnotenie žiaka druhého ročníka až deviateho ročníka základnej školy sa na 

vysvedčení vyjadruje za I. polrok a II. polrok: 

a) prospel (a) s vyznamenaním, 

b) prospel (a) veľmi dobre, 

c) prospel (a), 

d) neprospel(a). 

 

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.  

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

vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného 

hodnotenia slovo:  

a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo 

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

nepracoval, 

b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované 

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

nezúčastňoval, 

 c) neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a 

zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.  

        Zodp.: všetci vyuč.+ tr.uč. 
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1.1.4 Postup pri hodnotení žiaka 

 

1. Stupeň prospechu určí učiteľ, ktorý vyučuje príslušný predmet. 

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

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

pričom sa prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia. Stupeň prospechu sa 

neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie 

          

                                                                                                        Zodp.: všetci vyuč.+ tr.uč. 

 

3. Hodnotenie žiaka so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v súlade so Zásadami 

hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole, ktoré sú 

uvedené v prílohe k metodickému pokynu . 

        Zodp.: všetci vyuč.+ tr.uč. 

 

4. Prípady zaostávania prospechu žiakov a nedostatky v ich správaní prerokúva pedagogická 

rada  v prvom polroku spravidla do 15. novembra a v druhom polroku do 15. apríla. V prípade 

mimoriadneho zhoršenia prospechu alebo správania žiaka bezprostredne preukázateľným 

spôsobom o tejto skutočnosti informuje zákonného zástupcu žiaka triedny učiteľ. 

5. Pedagogická rada zameraná na hodnotenie žiakov za prvý polrok sa uskutoční najskôr   

22. januára a za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21. júna príslušného školského roka. 

6. Na konci hodnotiaceho obdobia v termíne, ktorý určí riaditeľ, najneskôr však 24 hodín pred 

rokovaním pedagogickej rady o hodnotení, zapíše triedny učiteľ  do triedneho výkazu  stupne 

celkovej klasifikácie alebo slovného hodnotenia jednotlivých predmetov. Vyučujúci 

príslušného predmetu podpíšu hodnotenie v prednej časti výkazu a v klasifikačnom zázname  

a pripravia návrhy na opravné skúšky a hodnotenie žiakov v náhradnom termíne. Hodnotenie 

preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôže byť znížené na základe správania 

žiaka. 

          Zodp.: tr.uč. 

7. Na informovanie zákonného zástupcu o priebežných výsledkoch žiaka sa používa žiacka 

knižka . 

8.Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania 

pre prvý stupeň základnej školy žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení v štvrtom 

ročníku sa do doložky uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie“. 

9.Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získa žiak nižšie stredné vzdelanie poskytované 
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základnou školou. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: „Žiak získal nižšie stredné 

vzdelanie“. 

10. Ak žiak ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ročníku ako deviatom 

ročníku, na vysvedčení z príslušného ročníka sa mu do doložky uvedie: „Žiak získal primárne 

vzdelanie“. 

11. Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa vzdelával podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu, sa v doložke vysvedčenia uvedie: „Bol(a) vzdelávaný(á) podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu“. Ak sa v individuálnom vzdelávacom programe 

úpravy vzdelávania žiaka vzťahujú len k niektorým vyučovacím predmetom, v doložke 

vysvedčenia sa uvedie: „Bol(a) vzdelávaný(á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu 

uplatňovaného v predmete (predmetoch) ... “. V doložke vysvedčenia žiaka so zdravotným 

znevýhodnením je možné uviesť aj ďalšie dôležité skutočnosti súvisiace s jeho vzdelávaním. 

12. Žiakovi, ktorý ukončil vzdelávanie v základnej škole, sa na vysvedčení uvedie, koľko 

rokov povinnej školskej dochádzky splnil. V doložke sa uvedie: „Žiak splnil.......rokov 

povinnej školskej dochádzky“. 

13. Začlenenému žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa v doložke na 

vysvedčení uvedie: „Žiak sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu“. 

1.1.5 Hodnotenie žiaka v náhradnom termíne 

1.Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno žiaka hodnotiť  v riadnom termíne v prvom 

polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí. Riaditeľ určí na jeho hodnotenie náhradný termín, 

a to spravidla tak, aby sa hodnotenie žiaka mohlo vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po 

skončení prvého polroka. Za hodnotenie žiaka zodpovedá príslušný vyučujúci predmetu. 

2.Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno hodnotiť žiaka na konci druhého polroka, 

riaditeľ určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to tak, aby sa hodnotenie žiaka vykonalo 

spravidla v poslednom týždni augusta. 

1.1.6 Opravné skúšky 

2. Žiak, ktorý má na konci druhého polroku najviac z dvoch povinných vyučovacích 

predmetov prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom 

hodnotení, alebo vyučovací predmet neabsolvoval a neprospel, môže na základe rozhodnutia 

riaditeľa vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.  

3. Obsah a formu opravnej skúšky žiaka, ktorý na konci druhého polroka je hodnotený 

neabsolvoval a neprospel v niektorom vyučovacom predmete, určí riaditeľ po prerokovaní 

v pedagogickej rade. 

4. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky 

a) podľa odseku 1 vykonali najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných 

dôvodov nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť 

vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra  
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 4.  Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa hodnotí z 

vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu 

nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky. 

5. O opravnej skúške sa vyhotoví protokol o komisionálnej skúške, dátum vykonania skúšky 

a jej výsledok sa zaznamenajú do triedneho výkazu  žiaka. 

 

1.1.7 Komisionálna skúška 

1. Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak: 

je skúšaný v náhradnom termíne, 

vykonáva opravnú skúšku, 

o preskúšanie požiada zákonný zástupca, 

sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa, 

je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 

plní osobitný spôsob školskej dochádzky, 

má povolené individuálne vzdelávanie, 

ukončuje  vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania. 

2. Preskúšanie sa uskutoční neodkladne, najneskôr do desiatich dní od vydania 

rozhodnutia. Ak pre neprítomnosť žiaka nemožno preskúšanie uskutočniť v tomto 

termíne, nemožno žiaka ďalej preskúšavať. Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, 

oznámi riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka. Ďalšie preskúšanie žiaka je neprípustné. 

Na požiadanie zákonného zástupcu žiaka môže byť zákonný zástupca prítomný na 

komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa 

školy. 

1.1.8 Hodnotenie  správania 

 

1.Kritériom na hodnotenie správania je dodržiavanie pravidiel správania žiaka a  školského 

poriadku počas hodnotiaceho obdobia. Učitelia pritom využívajú najmä pozitívnu motiváciu. 

2.Správanie žiaka sa hodnotí so zreteľom na vekové osobitosti podľa týchto požiadaviek: 

a) pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a 

iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin; návrh na udelenie pochvaly alebo iného 

ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade, 

b) opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom 

prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré 

spravidla predchádza zníženiu stupňa zo správania; podľa závažnosti previnenia sa 

ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od 

triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy. 
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3.Hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede 

vyučujú a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. Pochvaly a iné ocenenia, 

výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka. 

Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze.  

5. Hodnotenie správania začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (s poruchami správania) sa posudzuje s prihliadnutím na jeho druh zdravotného 

znevýhodnenia v úzkej spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, so 

špeciálnym pedagógom a zákonným zástupcom žiaka. 

          Zodp.: tr.uč. 

 

 

1.1.9 Postup do vyššieho ročníka 

1.Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel. 

2.Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo 

dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, opakuje 

ročník.  

3.Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné hodnotiť ani v náhradnom termíne zo 

závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí. Žiak, 

ktorý neprospel v čase, keď plní povinnú školskú dochádzku, môže opakovať ročník len raz, 

vo výnimočných prípadoch, ak je to v prospech žiaka, aj viackrát. 

 

2. HODNOTENIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH 

ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 

Naša škola bude využívať štandardné spôsoby hodnotenia: formatívne a sumatívne. 

Formatívne hodnotenie použijeme na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania. Sumatívne 

hodnotenie použijeme na rozhodovanie. 

 Vnútorný systém kontroly sa zameriava hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej 

činnosti na škole, na tvorbu školských vzdelávacích programov, na dodržiavanie plnenia 

plánov predmetových komisií, na zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným 

materiálno-technickým vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny 

s uplatnením sebahodnotenia žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na 

uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú 

činnosť výchovnej poradkyne, činnosť hospodárky, upratovačky a údržbára. 

 Na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy použijeme tieto metódy: 
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 Pozorovanie (hospitácie). 

 Rozhovor. 

 Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy 

zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň 

školy a pod). 

 Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. 

 Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené 

hodiny“) 

 Hodnotenie učiteľov žiakmi. 

 

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 a ich reálnosť a stupeň dôležitosti 

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

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

slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení. 

Monitorujeme pravidelne : 

 podmienky na vzdelávanie 

 spokojnosť s vedením školy a učiteľmi 

 prostredie – klímu školy 

 priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vyučovania 

 úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 výsledky vzdelávania 

 riadenie školy a úroveň výsledkov práce školy 

 

Kritériom pre nás je : 

 spokojnosť rodičov, učiteľov, žiakov 

 kvalita výsledkov 

Nástroje na zisťovanie úrovne : 

 správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

 správy o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MZ, PK, projektov a iné 

 analýza SWOT 

 analýza úspešnosti žiakov pri umiestňovaní na vyšší stupeň školy 

 analýza úspešnosti žiakov na olympiádach a súťažiach 

 dotazníky pre žiakov a rodičov 



47 

 

 

Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 

 Kvalita výsledkov  

 

Na hodnotenie školy používame dotazníky, ktoré zadávame rodičom, žiakom a učiteľom. 

Našou snahou je získať spätnú väzbu na kvalitu škôl .  

Cieľom hodnotenia je: 

- aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako 

zvládajú požiadavky na ne kladené, 

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

 

 

 

 

Rámcový učebný plán na školský rok 2015/2016 – 1.stupeň: 

2015/16 
ISCED 1 

2015/16 ISCED 1 
1. 2. 3. 4. 

Vzdelávacia oblasť: ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP 
Delené 
hodiny 

1.-4. 
Počet hodín spolu: 

Štátny RUP 

Jazyk a komunikácia                       

Maďarský jazyk a literatúra 5+ 2 5+ 1 5+ 1 5+ 1   20 + 5 VH 20 

Slovenský jazyk a slovenská 
literatúra 

5   6   5   5   5 21 + 5 delením 21 

Anglický jazyk         3   3   3 6 + 3 delením 6 

Matematika a práca s 
informáciami                       

Matematika 4+ 1 3+ 2 4+ 1 4     15 + 4 VH 15 

Informatická výchova     1   1   1   1 3+1 delením 3 

Človek a príroda                       

Prvouka 1                 1 1 

Prírodoveda     1   1     1   2 + 1 VH 2 

Člov. a spoločnosť                       

Vlastiveda     1   1   1     3 3 

Človek a hodnoty                       

Etická výchova/ 
/Náboženská výchova 

    1             1 
4 

1       1   1     2kat+1ev 
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Člov. a svet práce                       

Pracovné vyučovanie             1     1 1 

Umenie a kult.                       

Výtvarná výchova 1   1   1   1     4 4 

Hudobná výchova 1   1   1   1     4 4 

Zdravie a pohyb                       

Telesná a športová výchova 2   2   2   2     8 8 

Spolu povinná časť 20   22   25   25     
 

92 

ŠkVP voliteľné hodiny:   3   3   2   2    10 

Prírodoveda               1     

Matematika   1   2   1         

Maďarský jazyk a literatúra   2   1   1   1     

Počet hodín žiaka spolu: 23 25 27 27 
 

102 

Delením vytvorené hodiny:         9 
 

  

Celkový počet hodín 
učiteľov v šk. r. 2015/16: 

23 25 27 36 111   

 

Rámcový učebný plán na školský rok 2015/2016 – 2.stupeň: 

2015/16 
ISCED 2 

2015/16 
ISCED 

2 5. 6. 7. 8. 9. 

Vzdel. oblasť: ŠVP ŠkVP 

Dele-
né 

hodi-
ny 

ŠVP ŠkVP 

Dele-
né 

hodi-
ny 

ŠVP ŠkVP 

Dele-
né 

hodi-
ny 

ŠVP ŠkVP 

Dele-
né 

hodi-
ny 

ŠVP ŠkVP 

Dele
-né 

hodi
-ny 

5.-9. 
Počet hodín 

spolu: 

Štátny 
RUP 

Jazyk a kom.                                   

Maďarský jazyk a 
literatúra 5     4+ 1   4+ 1   5 

  
  5     

23 + 2 VH 23 

Slovenský jazyk 
a slovenská literatúra 

5   5 4+ 1 5 4+ 1   5   5 5   5 
23 + 2VH + 20 

delením 
23 

Rozvíjanie komun. 
schopn. v ang. jaz.   

1 
                

  
        

1 VH   

1.CJ - ANJ 3   3 3   3 3   3 3   3 3   3 
15 + 15 
delením 

15 

2.CJ - NEJ       1   1 1   1 1   1 1   1 4 + 4 delením 4 

Mat. a práca s inf.                                   

Matematika 4+ 1   4     4     4+ 1   4+ 1   20 + 3 VH 20 

Informatika 1   1 1   1   1 1             3 + 3 delením 3 

Prír.a spoločnosť                                   

Fyzika       1+ 1   1     1+ 1   2     5 + 2 VH 5 

Chémia             1     1+ 1   2     4 + 1 VH 4 

Biológia 2     1+ 1   1     1     1     6 + 1 VH 6 
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Člov. a spoločnosť                                   

Dejepis 1     1     1+ 1   1+ 1   2     6 + 2 VH 6 

Geográfia 2     1     1     1     1+ 1   6 + 1 VH 6 

Občianska náuka       1     1     1           3 3 

Človek a hodnoty                                   

Etická výchova/ 
Náboženská výchova 

1/     1/           1/           3 
4 

    /1       1/   /1           
 

2kat+1ev 

Regionálna výchova         1     1               2 VH   

Člov. a svet práce                                   

Svet práce                         1   1 1 + 1 delením 1 

Technika 1   1             1   1       2 + 2 delením 2 

Umenie a kult.                                   

Výtvarná výchova 1     1     1                 3 3 

Hudobná výchova 1     1     1                 3 3 

Výchova umením                         1     1 1 

Zdravie a pohyb                                   

Telesná a športová 
výchova 2   2 2     2     2   2 2   2 

10 + 6 
delením 

10 

Spolu povinná časť 29     27     27     28     30      141 

ŠkVP volit. hodiny:   2     5     5     4     2     

ŠKVP volit. hodiny:   2     5     5     4     2    18 

Biológia         1                        

Rozv. kom. AJ   1                              

Region.v.         1     1                  

Matematika   1                 1     1      

Fyzika         1           1            

Maď.jaz.         1     1                  

Slov.jaz.         1     1                  

Dejepis               1     1            

Geografia                           1      

Informatika               1                  

Chémia                     1            

Počet hodín žiaka 
spolu: 

31   32   32   32 32  159 

Delením vytvorené 
hodiny: 

  13   10   6   12   12    

Celkový počet hodín 
učiteľov v šk. r. 
2015/16: 

44 42 38 44 44 212 

  

 


