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I. Všeobecná charakteristika školy: 

 

I.1. Veľkosť školy 

 

    Základná škola vo Vinosadoch je málotriedna škola pre 1.-4. ročník s tromi 

triedami: rozdelené dľa počtu žiakov na dve alebo tri triedy. 

 

Počet žiakov školy sa pohybuje okolo 30, čo je v priemere 10 žiakov na triedu. 

Škola má zriadený aj školský klub, ktorý navštevuje väčšina žiakov školy.  

Škola nie je právny subjekt – zriaďovateľom je obec Vinosady. Budova školy 

je umiestnená v strede obce, v tichom prostredí, mimo ruchu hlavnej cesty.  

 

I.2. Charakteristika žiakov 

 

    Školu navštevujú deti od 6.- 10. rokov, prevažne tie, ktoré majú trvalý pobyt 

v obci Vinosady.  

 

I.3. Charakteristika pedagogického zboru 

 

    Pedagogický zbor je tvorený triednymi učiteľkami v jednotlivých triedach –3  

a vychovávateľkou v školskom klube. Všetci pedagogickí zamestnanci majú 

požadované vzdelanie, adekvátne svojmu pracovnému zaradeniu, sú odborne 

spôsobilí na svoju prácu a vzhľadom na dĺžku pedagogickej praxe majú aj 

bohaté skúsenosti, ktoré môžu pri práci  využívať. Ich prácu ešte dopĺňa  učiteľ 

NV. K zamestnancom školy patria i nepedagogický pracovníci – školníčka + 

upratovačka a kurič.  

 Členovia pedagogického zboru sa neustále vzdelávajú a v budúcnosti sa 

chceme zamerať na : finančnú gramotnosť, zvyšovanie kvality práce 

s technológiami IKT 

 



 získavanie najnovších poznatkov z metodiky vyučovania 

 získavanie poznatkov o alternatívnych modeloch 

vyučovania 

 rozvíjanie tvorivosti a spôsobilosti pre efektívnu 

komunikáciu 

 

I.4. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 

    Škola má zriadené a využíva – 3 učebne-triedy slúžiace na vyučovanie, 

učebňu informatiky,2 herne  pre prácu školského klubu. Triedy a herne sú 

vybavené novými lavicami i nábytkom. Učebňa informatiky je priestranná, 

adekvátne vybavená k veľkosti školy a počtu žiakov – 5 žiackych počítačov, 1 

učiteľský počítač, notebook, tlačiareň, kopírka. V jednej triede je interaktívna 

tabuľa.  Škola má  i miestnosť pre jedáleň, ktorú využívame nielen pri 

desiatovaní a obedovaní žiakov, ale i ako miesto spoločných stretnutí pri 

rozličných príležitostiach /začiatok školského roka, Vianočné posedenie.../. 

K vybaveniu školy patrí i kabinet pomôcok pre 1.-4. ročník, väčšina pomôcok 

je už staršieho typu, bolo by ich treba nahradiť novšími, modernejšími 

a aktuálnejšími.  

 Ku škole patrí ešte telocvičňa so základným vybavením a školské ihrisko 

s lavičkami a 2 preliezkami.  

Celkove je prostredie školy  upravené a zodpovedá základným požiadavkám na 

bezpečnosť  – nábytok v triedach je natretý zdravotne nezávadnými farbami, na 

zemi je linoleum, nástenky a magnetické tabule sú ne stene dobre pripevnené. 

Rovnako schodisko i chodby sú upravené, na stenách sú obrazy a prehľadné 

informačné tabule informujúce  o aktivitách školy a sprostredkujúce aktuálne 

informácie pre rodičov žiakov. Súčasťou chodby je i oddychový kútik pre 

žiakov .  

 

 



II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 

 

II.1. Pedagogický princíp školy 

 

 Škola zabezpečí žiakom získanie základov čitateľskej, pisateľskej, 

matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti ako i základy pre 

osvojenie účinných techník učenia sa, získavania nových informácií 

a práce s nimi.  

 Umožní a bude podporovať rozvoj kľúčových kompetencií : 

komunikačných schopností, personálnych a interpersonálnych 

schopností, schopnosti tvorivo riešiť problémy, schopnosti pracovať 

s modernými informačnými technológiami, schopnosti aktívne sa zapojiť 

do spoločnosti.  

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť bude smerovať k príprave žiakov na 

plynulý prechod na druhý stupeň (do 5. ročníka) a k bezproblémovému 

zaradeniu sa do bežného života.  

 Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami a to v spolupráci s ped.-psychol. 

poradňou a školským psychológom. 

 Snahy školy budú tiež smerovať k dosiahnutiu zvýšenia gramotnosti 

v oblasti IKT  a tiež jazykovej gramotnosti žiakov so zameraním na 

komunikatívnosť so zreteľom na možnosti školy.  

 Medzi priority školy bude patriť snaha o vytvorenie príjemného, 

neohrozujúceho prostredia, ktoré zabezpečí žiakom pohodu pri učení 

a tým i dosiahnutie lepších výsledkov. Veľký dôraz bude škola od 

začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, atmosféry spolupráce 

a vzájomnej podpory a pocitu spolupatričnosti.  

 Škola dá šancu každému žiakovi, aby  sa rozvíjal podľa svojich 

schopností, aby pracoval vlastným tempom, aby plnil úlohy podľa 



svojho výberu, aby mal možnosť zažiť úspech. Bude formovať u žiakov 

zručnosti ako: tvorivosť, iniciatíva, spolupráca, priateľstvo, dôvera, 

starostlivosť, integrita, snaha, trpezlivosť, vytrvalosť, hrdosť, sociálne 

cítenie..., vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov, aby 

z nich v budúcnosti boli pracovití, zodpovední, rozhľadení a morálne 

vyspelí ľudia schopní kooperovať a žiť a pracovať v kolektíve, vzájomne 

sa rešpektovať a celoživotne sa vzdelávať.  

 Cieľom školy bude tiež, aby žiaci získali dobrý a efektívny štýl učenia 

sa, aby poznali svoje silné a slabé stránky, aby si dokázali vytvoriť 

a obhájiť svoj názor.  

 

 

II.2 Zameranie školy 

 

Škola sa pri svojej práci a plnení jednotlivých úloh programu bude zameriavať 

predovšetkým na: 

1. prípravu žiakov na ďalší život – na prechod na druhý stupeň ZŠ – 

ukážeme žiakom efektívny a účinný spôsob získavania vedomostí, 

budeme ich viesť k samostatnosti a zodpovednosti. 

2.  kvalitnú prípravu žiakov v cudzom jazyku – zameriame sa na rozvoj 

schopnosti komunikácie so zreteľom na schopnosti jednotlivých žiakov.   

3. na zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT – moderné technológie budeme 

pravidelne využívať nielen na hodinách informatickej výchovy ale 

v rámci všetkých vyučovacích predmetov. 

     4.  vytváranie a rozvíjanie vzťahu  k svojej obci a svojmu regiónu- budeme           

     poznávať krásy prírody a kultúrneho dedičstva našich predkov (ľudové   

umenie - odev, výšivky, remeslá, piesne, zvyky...) 

 

 

 



II.3 Profil absolventa 

 

     Absolvent  našej školy – 1. stupňa ZŠ by mal  : 

o mať osvojené základy čitateľskej pisateľskej, matematickej, 

prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti 

o mať osvojené základy cudzieho jazyka ( AJ) na úrovni bežného 

používateľa ( úroveň B2) 

o mať osvojené základy techniky učenia sa a získavania informácií 

o byť schopný vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov a pracovať s nimi 

o byť schopný vnímať umenie a chrániť umelecké hodnoty 

o byť schopný kooperovať, žiť a pracovať v kolektíve 

o byť schopný prispievať k vytváraniu dobrých medziľudských vzťahov 

v rodine i spoločnosti, uzatvárať kompromisy 

o vedieť zhodnotiť svoju úlohu v rodine, v kolektíve, poznať svoje silné 

a slabé stránky a vedieť sa sebakriticky ohodnotiť 

o  vedieť pracovať podľa svojich najlepších schopností a vždy dokončiť 

začatú prácu 

o dokázať vytvoriť si a obhájiť si svoj názor a rešpektovať názory iných 

o mať základy životných zručností ako sú – tvorivosť, iniciatíva, 

vytrvalosť, snaha, trpezlivosť, hrdosť, integrita, pracovitosť 

o mať základy morálneho správania a sociálneho cítenia 

o  dokázať prispieť k dobrej atmosfére a pohode v kolektíve 

o byť pripravený na prácu a plnenie úloh na druhom stupni základnej školy 

i na celoživotné vzdelávanie 

o robiť dobré meno sebe, svojim rodičom , škole i obci 

 

 

 

 

 



II.4 Pedagogické stratégie 

                                       

Základnou myšlienkou stratégie školy bude snaha o vytvorenie neohrozujúceho  

mozgovo súhlasného prostredia. Mozgovo súhlasné prostredie v triede je také 

prostredie, ktoré človeku umožňuje primerane sa učiť. Základom pre náš model 

učenia sa stal model Integrovaného tematického učenia Susan Kovalíkovej, 

ktorý sme prispôsobili podmienkam našej školy. Kľúčom účinnosti takéhoto 

modelu je osem zložiek mozgovo súhlasného prostredia, ktoré tvoria 

nedeliteľný celok a navzájom sú úzko prepojené. Keď v triede nefunguje jedna 

z týchto zložiek, oslabuje to účinnosť celého modelu. Úlohou učiteľa je 

postupne takéto prostredie vytvárať. Prostredie je charakterizované 

nasledovnými prvkami:                    -neprítomnosť ohrozenia 

                                                     -zmysluplný obsah 

                                                     -možnosť výberu 

                                                     -primeraný čas 

                                                     -obohatené prostredie 

                                                     -spolupráca 

                                                     -okamžitá spätná väzba 

                                                     -dokonalé zvládnutie  

    1. Neprítomnosť ohrozenia – sú to metódy a postupy na vytvorenie 

neohrozujúceho prostredia v školskej triede tak zo strany učiteľa, ako aj zo 

strany detí medzi sebou navzájom. Je jednou z najnáročnejších zložiek, 

vyžaduje od učiteľa vysoký stupeň rozvoja etických hodnôt, ale i sociálnych 

zručností, potrebných na zvládnutie interpersonálnych a skupinových procesov 

prebiehajúcich v školskej triede. 

     2. Významnosť obsahu. Táto zložka mozgovo súhlasného prostredia si 

kladie za cieľ ponúknuť učebné osnovy spracované učiteľom tak, aby ich obsah 

mal pre žiaka význam v jeho osobnom živote. Pri každom učive by si žiak mal 

vedieť zodpovedať otázku: „Načo mi to bude?“, „Kde to využijem?“. 



     3. Primeraný čas. V modeli ITV sa vyčleňujú dlhšie časové úseky, spravidla 

90 minútové bloky, v ktorých sa striedajú jednotlivé činnosti a kombinujú sa 

s telesným pohybom, aby sa dosiahol žiadaný účinok a aby sa dodržala 

psychohygiena vyučovania. 

     4. Možnosť voľby, výberu aktivít. Model ITV vychádza z poznatku, že 

každý žiak sa môže naučiť predpísaný učebný obsah. Jednotlivých žiakov však 

odlišuje šírka ich predchádzajúcich skúseností a spôsob spracovania informácií. 

Aby prebrané informácie a pojmy mohli obsiahnuť všetci žiaci, model ITV 

ponúka metódy a postupy, pomocou ktorých sa učivo predkladá spracované do 

rôznych aktivít alebo úloh, z ktorých si žiaci podľa svojej preferencie môžu 

vybrať. 

     5. Obohatené prostredie. Táto zložka predpokladá vytvorenie optimálneho 

vonkajšieho prostredia školskej triedy tak, aby trieda nebola stroho sterilná, ale 

aby nebola ani neusporiadaným a neestetickým nahromadením pomôcok 

a materiálov, prípadne iných predmetov. 

     6. Spolupráca. ITV ponúka a využíva metóda a postupy nácviku sociálnych 

zručností a práce v skupine, ktoré sú dobrou prípravou na tímovú spoluprácu 

a uplatnenie detí v budúcom pracovnom procese. 

     7. Okamžitá spätná väzba. Pri nadobúdaní nových programov (poznatkov) 

ja dôležité, aby si ich deti neosvojovali chybne. Preto je zo strany učiteľa 

potrebné vypracovať také postupy, ktoré mu čo najviac umožnia pohotový 

prehľad o žiakoch a o ich učení. 

     8. Dokonalé zvládnutie. Posledná z mozgovo súhlasných zložiek programu 

ITV je v podstate kombináciou všetkých predchádzajúcich. Ide v nej 

o stratégie, pomocou ktorých žiak preukáže v situáciách skutočného sveta svoju 

schopnosť použiť naučené poznatky. 

 

         Deň sa začína úsmevom, pohladením alebo podaním ruky. Povieme si 

s deťmi pár slov na privítanie, v komunite sa porozprávame o svojich zážitkoch 

alebo pocitoch. Snažím sa upevniť tie pozitívne, vcítiť sa do detského 



prežívania. Postupne sa nalaďujeme na vyučovanie. To pomáha aj uvoľniť sa. 

Hovorím pokojne, s intenzitou hlasu ako pri bežnej komunikácii. K tomu vedie 

aj ostatných. S deťmi súčasne nacvičujeme aj aktívne počúvanie, učíme sa 

neskákať si do reči a používať „dlhé hlasy“, to znamená, že používame hlas 

takej intenzity, aby nás všetci v kruhu počuli. Dĺžku hlasu sme nacvičili 

pomocou šnúry, keď sme merali, kam až dolieha hlas určitej intenzity. Potom 

sme hlasy rozdelili na krátke – používame ich pri hrách, pri práci v skupinách – 

a na dlhé – tie používame v komunite alebo pri prezentácii pred celou triedou. 

Teda krátke hlasy používame, keď hovoria viacerí naraz, a dlhé hlasy 

používame, keď hovorí len jeden a ostaní ho počúvajú. Deti majú rady rannú 

komunitu. Tu môžu bez obáv vyjadriť svoj názor, čím sa rozvíja ich schopnosť 

vzájomnej komunikácie a sebadôvera. 

      

     Pri komunite sedia žiaci v kruhu, aby mohli voľne komunikovať. Treba 

rozlišovať komunitu a vyučovacie aktivity v kruhu. Pri komunite ide vždy 

o citovú zložku procesu učenia. Preto je učiteľ súčasťou kruhu a takisto 

vyjadruje svoje pocity (nemá však nimi zneisťovať deti), skúsenosti a zážitky 

spolu s deťmi. 

     Pravidlá komunity: 

1. Každý v komunite hovorí dlhým hlasom. Je to hlas, ktorý počuť v celom 

kruhu. 

2. Každý, kto hovorí - hovorí ku všetkým spolužiakom a nielen k učiteľovi. 

Pozerá sa pritom  na všetkých spolužiakov v kruhu – venuje im očný kontakt. 

3. Oči všetkých sú upreté na toho, kto rozpráva, a všetci  ho aktívne  počúvajú 

a nevysmievajú sa – nezhadzujú to, čo povedal. 

4. Každý má právo zdržať sa, ak mu je nepríjemné hovoriť o niečom alebo 

nevie pohotovo odpovedať.  Keď sa všetci v  kruhu  vystriedajú, učiteľ sa  

opýta  tých,  ktorí sa  zdržali, či nechcú  predsa čosi  povedať.  Niekedy  sa  

stáva, že si deti len nevedia  rýchle  spomenúť, a keď počúvajú svojich  



spolužiakov, chcú sa zapojiť. Ak ani v druhom  kole dieťa nechce odpovedať, 

učiteľ mu dá najavo, že je to v poriadku. 

     Všetky činnosti sú štruktúrované, hlavné zložky sú obsiahnuté v programe 

dňa, ktorý si deti každodenne hneď po vstupe do triedy a po zvítaní sa odpisujú 

z tabule. Keď je niekto hotový skôr, číta si knihu alebo z encyklopedických 

kníh vyhľadáva fakty k danej téme, kreslí si obrázky. Deti potrebujú 

organizáciu, dáva im pocit bezpečia. 

Počas celého dňa sa usilujem o pozitívne hodnotenie detí a povzbudzovanie. 

Želané správanie i činnosti posilňujem, prejavy sociálnych zručností 

pomenúvam a chválim. Tento školský rok nacvičujeme najmä snahu, iniciatívu, 

vytrvalosť, starostlivosť, priateľstvo a spoluprácu. 

 

Vytvorením takéhoto prostredia dáme šancu každému žiakovi, aby sa 

rozvíjal podľa svojich možností a schopností a mal možnosť zažiť úspech. 

Osobný a sociálny rozvoj žiakov budeme podporovať vytvorením systému 

celoživotných pravidiel a zručností ktorými sa bude riadiť život v triedach. 

Možnosť výberu úloh a poskytnutie primeraného času na prácu umožní 

všetkým žiakom , i tým so slabšími vyučovacími výsledkami, či 

individuálnymi potrebami, osvojiť si základné učivo na požadovanej úrovni. 

Podmienky na to nám vytvorí bloková štruktúra vyučovacieho procesu – 

vyučovanie bude prebiehať v blokoch (po dvoch vyučovacích hodinách), 

čím sa odbúra moment stresu z nedostatku času na prácu, z nedokončenia 

práce či zadanej úlohy. Integrácia predmetov s príbuznými obsahmi do 

blokov nám umožní podať žiakom informácie v súvislostiach čím celý 

obsah nadobudne zmysel a žiaci v budúcnosti tieto informácie dokážu lepšie 

využiť v praxi. 

 

 

 

 



II.5 Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

        Škola bude vytvárať podmienky pre vzdelávanie:  

1/ žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nasledovne: 

-    vytváraním vhodných podmienok na učenie pre všetkých (mozgovo-

súhlasné prostredie) 

- spoluprácou s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

v Pezinku 

- realizáciou doporučení PPP Pezinok  

- individuálnym prístupom a hodnotením týchto žiakov 

- zabezpečením potrebných materiálov pre ich vzdelávanie 

- individuálnymi konzultáciami so psychologičkou  

- spoluprácou s rodičmi a ďalšími subjektmi podľa potreby 

- priestorovými úpravami školy podľa možností školy a potreby žiakov 

 

2/ žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia nasledovne: 

- poskytnutím základných pomôcok (písacích potrieb) pri nástupe do školy 

- odpustením polovice poplatkov na ZRPŠ 

 

3/ žiakov s nadaním nasledovne: 

- spoluprácou s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v 

Pezinku 

- spoluprácou s externými odborníkmi – učiteľmi vyšších ročníkov so ZŠ 

Modra, Pezinok 

- vypracovaním individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu 

(vypracuje tr. učiteľka v spolupráci s PPP Pezinok a rodičmi) 

-  individuálnym prístupom na vyučovaní (zadávaním špeciálnych úloh 

a prác nad rámec obsahu daného ročníka) 

- zabezpečením špeciálnych učebných materiálov 

- spoluprácou s rodičmi 

 



II.6 Začlenenie prierezových tém 

 

      Súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa prelínajú cez 

obsahové vzdelávacie oblasti.  

Na úrovni primárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací program 

prierezové témy: 

 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA - VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ  PREMÁVKE 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

OCHRANA ŽIVOTA  A ZDRAVIA 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

 

 

 DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ  PREMÁVKE 

 

 

           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. 

 

 
Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú  oblasť 

kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne 

rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií : 

- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

- sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a 

právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

- uplatňovať  zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar,  

cyklista, cestujúci (spolujazdec) a pod., 

- spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska 

bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej 

premávke v praktickom živote, 

- schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 



- schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej 

premávke, 

- pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú 

jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby 

bicykla, 

- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení 

ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky. 

 

Realizácia: 

-Kurz bezpečného správania sa na ulici – 8 hodín – september 

-zaradenie informácií do vyučovania - pri vhodných témach do hodín  

prírodovedy, vlastivedy, čítania, slovenského jazyka 

-na didaktických hrách - máj  

 

 

 ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

 

          Environmentálna výchova je prierezová téma, prelína sa všetkými 

predmetmi, ale najmä prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním,  

etickou výchovou.  

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, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného 

prostredia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj 

zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými 

činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať 

kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať sa 

o svoje okolie a pod.. 

 

 

Realizácia: 

- v rámci predmetov – prírodoveda, vlastiveda, čítanie – pri vhodných 

témach 

- zapájanie sa do enviroprojektov vyhlásených MŠ SR a inými 

organizáciami 

- beseda a brigáda na Deň Zeme - máj 

- triedenie odpadu - celoročne 

- zber druhotných surovín – papier, plasty, tetrapaky – celoročne 

- úprava okolia školy – zber odpadkov – celoročne - raz mesačne 

 

 

 

 

  

 



OSOBNOSTNÝ  A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

          Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál 

žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. 

Znamená to nielen študijný (akademický) rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie 

osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú. 

Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné  aby si už od primárneho 

vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba, svoje 

dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené 

prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. 

V tejto súvislosti je potrebné aby sa  naučil uplatňovať svoje práva, ale aj 

rešpektovať názory, potreby a práva ostatných.  Dôležité je, aby prierezová 

téma podporovala u žiakov 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,  rozvíjať sociálne spôsobilosti  potrebné pre osobný 

a sociálny život a spoluprácu. V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj 

vzdelávanie k ľudským právam ale aj k rodinnej výchove.  

 

 

Realizácia:  
- aktivity na ranných komunitách – denne 

- kurz prosociálneho správania– september 

- osvojovanie si celoživotných pravidiel a zručností – priebežne počas 

roka – obrázky znázorňujúce pravidlá na nástenke  

 

 

 

 OCHRANA ŽIVOTA  A ZDRAVIA  

   
            Ochrana života a zdravia (OŽZ) sa v základných školách realizuje 

prostredníctvom učebných predmetov štátneho vzdelávacieho programu a  

samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier. V rámci 

témy sa aplikuje učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou povinného učiva 

ochrany človeka a prírody (OČP). Ochrana života a jeho zdravia integruje 

postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia 

v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu 

vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho 

okolie. 

 

             Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v 

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

neustále poznávanie  prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva 

je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom 



priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými 

pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné 

podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči 

občanom nášho štátu. Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike 

ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. Poskytnúť 

žiakom potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti. 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. Formovať predpoklady na dosiahnutie 

vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú 

záťaž v náročných životných situáciách. 

Prierezovú tému napĺňa obsah : 

- riešenie  mimoriadnych situácií - civilná ochrana, 

- zdravotná príprava, 

- pohyb a pobyt v prírode.  

 

 

 

 TVORBA PROJEKTOV A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

 

            Prierezová téma  spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať 

u žiakov - komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s 

nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať 

v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký 

produkt. V tejto prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť 

jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť žiaci 

využívať v ostatných predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti pri 

prezentácii svojej školy.  

Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím 

informačných a komunikačných technológií. 

 

 

Realizácia: 
- Vianočná akadémia – december 

- Žiacke ročníkové projekty po prebratí určitého tematického celku 

v jednotlivých predmetoch– priebežne počas roka  

- Prezentácia najlepších žiackych projektov pred všetkými žiakmi – 2-krát do 

roka (na polroka a na konci šk. roka)  

- Celoškolský koncoročný projekt – jún 

 

 

 

 

 



MEDIÁLNA VÝCHOVA 
 

                  Žiaci sú už  vo veku 7 - 11 rokov vystavení vplyvom médií – nielen 

elektronických ale aj tlačených - rôznych časopisov. Zvlášť vo veľkej obľube 

sú televízia a počítač. Nie každý žiak dokáže ich obsah selektovať, preto sa 

čoraz viac do popredia dostáva potreba rozvíjať u žiakov mediálnu 

kompetenciu, ktorý by umožnila žiakom osvojiť si  stratégie kompetentného 

zaobchádzania s rôznymi druhmi  médií, kriticky a selektívne využívať médiá 

a ich produkty, čo znamená, že učiteľ by mal viesť žiakov k tomu, aby lepšie 

poznali a chápali  pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, primerane veku sa v 

ňom orientovali.  

Formovať schopnosť detí primerane veku posudzovať mediálne šírené 

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

a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne 

vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.  

 

Realizácia: 
- Na hodinách Informatiky a Slovenského jazyka a literatúry– priebežne 

- Na ranných komunitách – pri vhodných témach 

 

 

 MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 

  

               Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom 

na slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci 

rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná 

kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým 

trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným z týchto 

trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia 

príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. 

Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné 

spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je 

poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych 

podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. 

Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom 

živote vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú 

dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na 

tieto výzvy pripravení, a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať 

rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. Cieľom prierezovej témy 

multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na 

rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu 

kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu 

a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. 

Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali 



ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať 

svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky 

a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže 

s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. 

 

 

Realizácia:  
- v rámci ranných komunít – aktivity zamerané na rozvoj tolerancie 

k odlišnostiam a prosociálneho cítenia a správania 

- Multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných a 

spoločenskovedných predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy však možno 

v obsahovej a metodickej rovine či s pomocou vhodných príkladov  rozvíjať 

aj v prírodovedných predmetoch či pri výučbe materinského a cudzích 

jazykov 

- Realizáciou tzv. aplikačných úloh na vyučovaní – tie dávajú všetkým 

žiakom rovnaké možnosti na využitie svojho potenciálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. 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.  

Cieľom je zhodnotiť 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 formatívneho hodnotenia výsledkov 

žiakov formou hodnotiaceho portfólia.  

      Budeme  dbať  na  to,  aby  sme  prostredníctvom  hodnotenia  

nerozdeľovali  deti  na úspešné a neúspešné. Hodnotenie  budeme  robiť  na  

základe  určitých  kritérií,  prostredníctvom  ktorých  budeme sledovať vývoj 

dieťaťa.  

Pri  hodnotení    výsledkov  detí  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  

potrebami  sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia 

dieťaťa na jeho školský výkon.  

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 

 

 

2.  Hodnotenie zamestnancov školy 

 

Zabezpečuje  harmonickú  organizáciu  celého  výchovno-vzdelávacieho  

procesu a ďalších  školských  aktivít.  Na  hodnotenie  pedagogických  

zamestnancov  školy budeme používať  tieto metódy: 

- pozorovanie (hospitácie), 

- rozhovor, 

- hodnotenie  výsledkov  pedagogických  zamestnancov  v oblasti ďalšieho  

vzdelávania,  tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod., 

- hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom 

školy, vykonáva riaditeľ 

- vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie 

a otvorené hodiny) hodnotenie učiteľov žiakmi                 



                 3. Hodnotenie školy 

 

 Cieľom hodnotenia je aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné 

a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. Dôraz  

je kladený na dve veci: 

- konštatovanie úrovne stavu 

- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú 

 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

- ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy 

a v školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti 

- posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom 

programe 

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

škola obsahuje slabé výsledky, vrátane návrhov a opatrení 

 

 


