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I. Všeobecná charakteristika školy 

 

1. Základné informácie o škole, veľkosť školy a jej vybavenie 

                        
Základná škola je plnoorganizovaná škola. Súčasťou ZŠ sú 3 školské zariadenia: školský 
klub detí, centrum voľného času a zariadenie školského stravovania. Vyučuje sa v dvoch 
budovách, v budove na Májovej ulici č. 5, v strede obce (roč. 1.- 4. a  ŠKD) a v budove na 
Ulici Skalka 34, na severozápadnom okraji obce (roč. 5.- 9.). Umiestnenie školy  v dvoch 
budovách na rozličných miestach obce, vzdialených od seba asi 300 metrov, je nevýhodou 
pre riadenie. K budove ZŠ na Ulici Skalka prilieha budova školských dielní, je tu tiež 
samostatná budova telocvične.  
V školskom roku 2015/2016 k 15. septembru máme 217 žiakov v 12 triedach. Na prvom 
stupni sú 4 triedy, 2 oddelenia ŠKD, na druhom stupni 8 tried, paralelné triedy sú v 5., 7. a 9. 
ročníku. V  škole pracuje  20 pedagogických pracovníkov, vrátane vedenia školy, 1 špeciálny 
pedagóg na čiastočný úväzok. Zamestnávame 12 nepedagogických pracovníkov: 1 
administratívna pracovníčka, 2 školníci, 4 upratovačky na čiastočný úväzok, vedúca školskej 
jedálne na čiastočný úväzok, 4 kuchárky, z toho 1 na čiastočný úväzok.  
Učíme žiakov v estetickom, čistom a ideálne technickom prostredí. Vo vyučovacom procese 
máme k dispozícii dve multimediálne učebne, dve jazykové laboratóriá, je možné pracovať 
v triedach s interaktívnymi tabuľami, v budove na Ulici Skalka prezentovať, premietať 
poznámky a projekty cez veľkoplošné TV obrazovky, sú tu kvalitne vybavené odborné učebne 
chémie, prírodopisu, fyziky, hudobnej výchovy, odborné učebne pracovného vyučovania 
k predmetom Svet práce a Technika (učebňa pestovateľských prác, kovodielňa). Telocvičňa 
školy je v samostatnej budove, tá sa okrem športových aktivít využíva aj na spoločné 
stretnutia všetkých žiakov školy – otvorenie školského roka, výchovné koncerty.... V budove 
na Májovej ulici sa zriaďovateľovi podarilo v rámci eurofondov vymeniť okná, rekonštruovať 
strechu, zatepliť budovu a nahradiť havarijný stav vykurovania modernejším zariadením.  
Kapacita budov a areálu školy je plne postačujúca súčasnému i najbližšiemu vývoju 
demografie detí pri zachovaní naplnenosti tried podľa školského zákona. V ŠKD, kde si žiaci 
v poobedňajších hodinách každoročne rozvíjajú svoje zručnosti, je zapísaných 58 žiakov. 
Centrum voľného času organizuje voľnočasové aktivity a krúžkovú záujmovú činnosť. Ponúka 
široké spektrum záujmových krúžkov pod vedením učiteľov i externých pracovníkov.  
V zariadení školského stravovania sa stravuje 112 žiakov ZŠ a okolo 60 žiakov MŠ. Strava sa 
pripravuje v kuchyni zriadenej v budove MŠ, výdajná jedáleň pre žiakov ZŠ je v budove školy 
na Ulici Skalka s postačujúcou kapacitou. 
 

2. Charakteristika žiakov  
 

Okrem žiakov z Lietavskej Lúčky je škola spádovou pre žiakov z obce Porúbka roč. 1.- 9., 
z obce Lietavská Svinná - Babkov pre roč. 5. - 9.,  časť žiakov je z Bytčice, malé percento zo 
Žiliny a okolia.  
Žiaci vo všeobecnosti majú prijateľné prejavy správania, dá sa s nimi rozprávať, dohodnúť, 
interakcia je vcelku na primeranej až dobrej úrovni, nájdu sa, samozrejme, jedinci s 
neakceptovateľným správaním. V škole pracuje žiacky parlament ako pomocný orgán školy, 
spolupráca s ním pomáha pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov, pri navrhovaní 
opatrení na zlepšenie činností v škole, aj k zlepšeniu vzájomných vzťahov v škole. 
29 žiakov je evidovaných v starostlivosti CPPPaP. 
 

3. Charakteristika pedagogického zboru 
 

Vyučovací proces zabezpečuje 20 pedagogických pracovníkov, z nich dvaja sú  
vychovávatelia, 2 asistenti učiteľa. V tomto školskom roku 6 pedagógov je v pozícii 
samostatného učiteľa, 10 sú v pozícii učiteľ s prvou atestáciou. Je 12 triednych učiteľov, 2 
beztriedni, 2 asistenti učiteľa. Prevažujú dlhodobejšie stabilizovaní pracovníci, zamestnávaní 
s takým úväzkom, aby nadčasov bolo čo najmenej a odbornosť čo najvyššia.  Priemerný vek 
kolektívu je relatívne nízky, silne prevládajú ženy. Škola, špeciálny pedagóg, výchovný 
poradca spolupracujú s CPPPaP, ŠPPPaP a pracovníkmi, najmä so psychológmi z DC 



v Lietavskej Lúčke. Školský špeciálny pedagóg pracuje v ZŠ so žiakmi, ktorí majú 
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby rôzneho druhu a stupňa. V tejto práci  uplatňuje 
diferencovanú prípravu na každého žiaka osobitne, a to z hľadiska obsahu vzdelávania, 
metód a organizačných foriem práce, konzultácií s vyučujúcimi a rodičmi. Cieľom  činnosti  
je  optimalizovať  vzdelávací  a osobnostný  vývin  detí  s vývinovými poruchami učenia a 
reči, zabrániť ich ďalšiemu  zhoršovaniu ovplyvňovaním  podmienok  na  učenie, 
spoluprácou s vyučujúcimi a rodičmi. Výchovný poradca sa zameriava na spoluprácu  s 
CPPPaP v Žiline v oblasti  organizovania  prednášok  a  besied  pre  žiakov. Taktiež  
poskytuje  informácie  a konzultácie rodičom a žiakom v oblasti kariérneho  poradenstva,  v 
spolupráci  s vyučujúcimi  zaisťuje organizáciu podávania prihlášok na stredné školy. 
Blízkosť materskej školy prispieva  k dobrej spolupráci ZŠ a MŠ. 
Celá vyučovacia technika si vyžiadala pripravenosť učiteľov na jej zvládnutie, všetci učitelia 
absolvovali kurzy práce s PC, dvaja vyučujúci úspešne ukončili projekt Modernizácia 
vzdelávacieho procesu, ďalší v rámci kontinuálneho vzdelávania absolvovali aktualizačné 
vzdelávania: Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania, Finančná 
gramotnosť do škôl, Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových 
pedagogických dokumentov, Cabri geometria, Využívanie informačných a komunikačných 
technológií v škole, Rozvíjanie kompetencií žiakov diferenciáciou úloh a činností a učiteľky 
ročníkov 1- 4 ukončili rozširujúce vzdelávanie Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. 
stupňa v ANJ. Rozširujúce vzdelávanie o ďalší predmet – informatiku a chémiu absolvovali  2 
učitelia. Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, priority a požiadavky 
ďalšieho vzdelávania sú zachytené a každoročne spracované vo vnútornom školskom  
dokumente Plán kontinuálneho vzdelávania. 

 
4. Organizácia prijímacieho konania  

 
Zápis žiakov do 1. ročníka sa koná v súlade so VZN obce Lietavská Lúčka. Škola má 
stanovený vnútorný predpis, ktorý zabezpečuje spôsob prijímania žiakov do 1. ročníka, v 
ňom sú určené spôsoby prezentácie detí, ktorými deklarujú svoje schopnosti, zručnosti.  
Na zápise sú prítomné učiteľky I. stupňa ZŠ,  špeciálny pedagóg a rodičia. Budúcich 
prvákov privítajú pani učiteľky,  vhodnými otázkami a zadanými úlohami zisťujú fyzickú, 
mentálnu i psychickú pripravenosť na školu. Deti  vyplnia krátky test zameraný na 
vyjadrovanie, domaľovávanie, kreslenie a zručnosť s cieľom zistiť, či nie je potrebný odklad 
školskej dochádzky. 
Škola nemá špecifické požiadavky na prijatie do 5. ročníka ZŠ. 

 
 
5. Dlhodobé projekty 

 
 
Národné a regionálne projekty 

P.č. Názov projektu Obsah projektu Zodpovednosť Termín 

1. Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na základných 
a stredných školách 
s využitím elektronického 
testovania (NÚCEM) 
 

Zameraný na elektronické 
testovanie z oblastí Jazyk a 
komunikácia, Človek a príroda, 
Človek a spoločnosť, Matematika 
a práca s informáciami. 
 

Ing. Roskoš šk. r. 2015/2016 

2. Moderné vzdelávanie - 
digitálne vzdelávanie pre 
všeobecno-vzdelávacie 
predmety (ÚIPŠ– Ústav 

informácií a prognóz školstva) 

Uskutočniť obsahovú prestavbu 
vzdelávania s využitím 
inovatívnych foriem a metód 
vzdelávania. 

Ing. Roskoš šk. r. 2015/2016 

3. Elektronizácia vzdelávacieho 
systému regionálneho 
školstva (MŠVVaŠ SR)   

Cieľom projektu je vybudovanie a 
vytvorenie funkčného 
elektronického vzdelávacieho 
systému a uvedenie 
elektronických služieb do 
prevádzky.  

Ing. Roskoš šk. r. 2015/2016 

4. Komplexný poradenský Zefektívnenie systému Mgr. Durajová šk. r. 2015/2016 



systém prevencie 
a ovplyvňovania sociálno-
patologických javov 
v školskom prostredí 

(VÚDPaP – Výskumný ústav 
detskej psychológie 
a patopsychológie) 

 

výchovného poradenstva 
a prevencie v SR. 

Mgr. Lauková 

5. Podpora profesijnej orientácie 
žiakov základnej školy na 
odborné vzdelávanie 
a prípravu prostredníctvom 
rozvoja polytechnickej 
výchovy zameranej na rozvoj 
pracovných zručností a práca 
s talentami (ŠIOV – Štátny 

inštitút odborného vzdelávania) 

Súťaže, sústredenia, exkurzie, 
konferencie so žiakmi, 
vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov. 

 

Ing. Bogová 
Ing. Roskoš 
Mgr. Hudeková 

šk. r. 2015/2016 

6. NP - Nové trendy vzdelávania 
učiteľov ANJ na školách 

(MPC) 

Poskytnutie nových didaktických 
prostriedkov pre výučbu ANJ, 
absolvovanie vzdelávania. 

Mgr. Goliatová šk. r. 2015/2016 

7. MAS RD – Miestna akčná 
skupina Rajecká dolina 

Projekty na rozvoj regiónu – popri 
obciach sú zapojené aj miestne 
organizácie 

Vedenie školy 
 

šk. r. 2015/2016 

 
 

Celoškolské celoročné projekty 
P.č. Názov projektu Obsah projektu Zodpovednosť Termín 

1. Multifunkčné ihrisko –  
( projekt OcÚ Lietavská 
Lúčka) 

Rozvoj športových aktivít detí.       
 
 

Vedenie školy 
 

šk. r. 2015/2016 

2.  Projekt cezhraničnej    
spolupráce so školou 
v Hornej Bečve 

Porovnávanie škôl vo vedomostiach, 
v športe. 

Všetci 
pedagogickí 
zamestnanci 
Koordinátori  

šk. r. 2015/2016 

3.  200 rokov od narodenia 
Ľudovíta Štúra a 130 rokov 
od  úmrtia Pavla 
Dobšinského 

Literárne podujatia v školskej knižnici. MO šk. r. 2015/2016 

 

Projekty vyplývajúce zo špecifických cieľov školy 

- Centrum voľného času 

- Rozvoj talentov – vyučovanie Súkromnej  ZUŠ Lietavská Lúčka v priestoroch školy        

- Motivačné vyučovanie v teréne v predmetoch dejepis, biológia, geografia, literatúra 

- Žiacky parlament 

- Školské médiá: školský časopis a školský rozhlasový mesačník  

 
6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Súčasťou samosprávy školy je 11 členná školská rada, ktorá je zostavená a pracuje v súlade 
s vyhláškou o činnosti školskej rady a školskej samosprávy. Volený predseda absolvoval 
školenie k činnosti školských rád. Zasadá podľa svojho plánu činnosti, vyjadruje sa 
a pripomienkuje ŠkVP, plán práce školy, koncoročnú hodnotiacu správu. Jej členovia z radov 
obecného zastupiteľstva pomáhajú pri prenášaní a riešení problémov školy v obecnom 
zastupiteľstve. Celkovo spolupráca školy a obce ako zriaďovateľa školy je na vysokej úrovni, 
škola nájde z tejto strany vždy pochopenie a pomoc.  

Pri škole je zriadený právne samostatný subjekt - Rodičovská rada, ktorá je členom 
rodičovských rád Slovenska. Rodičia majú možnosť sa priamo zúčastňovať školského života 



a prostredníctvom svojich zástupcov v školskej rade aj priamo ovplyvniť ŠkVP a činnosť 
školy. Rodičovská rada vyvíja svoje aktivity smerom k žiakom podľa plánov práce 
schvaľovaných každoročne na plenárnom zasadnutí rodičov na začiatku školského roku. 
Škola po vzájomnej dohode urobí najmenej štvoro konzultačných dní pre rodičov 
v poobedňajších hodinách. Okrem týchto majú rodičia vždy možnosť konzultácií 
s vyučujúcimi, triednymi učiteľmi, špeciálnym pedagógom aj s vedením školy po celý školský 
rok. 

Škole pomáhajú s poradenstvom i psychológovia zo susediaceho diagnostického centra. 
Okrem týchto škola spolupracuje s CPPPaP a ŠPPPaP Žiline. Takáto stále potrebnejšia 
činnosť je podmienená súhlasom zákonného zástupcu a nie vždy sa darí presvedčiť rodičov 
problémových detí, že bude pre dieťa prínosom. 

Veľmi dobre spolupracujeme s PHZ v Lietavskej Lúčke, jej členovia každoročne vedú krúžok 
mladých hasičov, pod ich vedením dosahujú v rámci okresných súťaží popredné umiestnenia.  

Prínosom je i spolupráca s telovýchovnou jednotou v obci, najmä s turistickým oddielom.   

 
 

7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 
 
O materiálno - technickom vybavení školy hovorí postačujúco prvá časť. Naďalej nie je 

k plnej spokojnosti doriešený problém strát elektrickej energie pri umorovaní tepla v letnom 
období do zeme. Vykurovanie budovy  telocvične a školských dielní nepodlieha meraniu 
a regulácii v hlavnej budove, ale je riešené iba pomerovo – ekvitermicky, čo treba 
perspektívne taktiež dotiahnuť. V spolupráci so zriaďovateľom naďalej pracovať na terénnych 
úpravách okolia školy.  

 
 

8. Škola ako životný priestor  
 
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na: upravené 
a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy 
na informačných tabuliach a nástenkách, budovaní priateľskej atmosféry medzi žiakmi 
navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi.  

 
9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a 

vzdelávaní  

 
Škola dbá na vytváranie bezpečných a zdraviu vyhovujúcich podmienok v priestoroch na 
vyučovanie, poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pravidelné školenia 
zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, pravidelné 
kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií. 
Žiaci sú pravidelne poučení o dodržiavaní BOZP pri nástupe do školy na začiatku 
školského roku. Poučenie je zamerané na ochranu žiakov pred úrazmi, rovnaké poučenie 
sa uskutočňuje pred každým výletom, exkurziou, výcvikom alebo inou hromadnou akciou. 
Rodičia sú o akciách oboznámení informovaným súhlasom. V Zmysle Zákona č. 245/2008 o 
výchove a vzdelávaní  §  152   škola prihliada na základné fyziologické potreby detí a 
žiakov, vytvára podmienky na zdravý vývin  detí a žiakov a predchádza sociálno-
patologickým javom, zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov, vedie 
evidenciu školských úrazov detí a žiakov, pri vzniku úrazu vyhotovuje záznam o školskom 
úraze. 
Správanie sa žiakov v škole určuje školský poriadok  žiakov školy v zmysle § 153 Zákona č. 
245/2008 o výchove a vzdelávaní. Školský poriadok vydala riaditeľka školy po prerokovaní  
so  školskou radou a v pedagogickej rade.  

 
 
 
 
 



II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu  
 

 
Vízia školy 
 

Kvalita výchovy a vzdelania = kvalita ľudských vzťahov v obci, regióne 

Víziou našej školy je dosiahnuť vysokú kvalitu výchovy a vzdelania, čo by ovplyvňovalo 

prostredníctvom  žiakov a rodičov  zvyšovanie kvality ľudských vzťahov a životnej úrovne v 

obci a regióne. 

 
Pri tvorbe školského vzdelávacieho programu sme vychádzali z doterajších skúseností, 
analýz a poznatkov. Sú pre nás silnou výpoveďou o stave našej školy: 

 
 

SWOT analýza slabých a silných stránok školy so šancami a príležitosťami 

v zameraní na všeobecný rozvoj školy  

Silné stránky  Možnosti ich rozvoja 

   

Poloha školy  

Spádová škola, využiť na získanie žiakov 
z Rajeckej doliny 

Zrekonštruované budovy 
Materiálna vybavenosť školy 
Multimediálne učebne 
Jazykové laboratóriá 
Telocvične, ihriská 

 

Kultivované, kvalitné prostredie – 
motivácia ku kvalitnej práci 
Využívať multimediálne učebne, jazykové 
laboratóriá, odborné a poloodborné 
učebne v rámci vyučovacieho procesu, 
skvalitniť vyučovací proces, zlepšiť 
výsledky  

   

Záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie  

Zabezpečiť neustály proces kontinuálneho  
vzdelávania pedagógov v oblasti 
aprobovaných vyučovacích predmetov , 
pedagogiky, psychológie, informačných 
a komunikačných technológií 

Internet  

Využívať aktuálne informácie prístupné na 
celosvetovej počítačovej sieti Internet   
Využívať sieť na styk s rodičmi: e - žiacka 
knižka, e- pošta rodič – učiteľ - tr. uč., 
využitie na zlepšenie spolupráce so 
spádovými školami 

Starostlivosť o nadaných žiakov  

Konať súťaže vo všetkých oblastiach  - 
vedomostné, výtvarné, hudobné, športové, 
ekologické 
Centrum voľného času 
Prenájom priestorov ZUŠ 
Krúžková činnosť zameraná na rozvoj 
jazykov, matematiky, informatiky, 
hudobnej výchovy, športových 
a pohybových aktivít, rodinnej výchovy 
(varenie, pečenie), environmentálnej  
výchovy 
Využitie telocvične, športového areálu, 
kvalitne vybavených učební 

Starostlivosť o začlenených žiakov  Škola zamestnáva špeciálneho pedagóga 



Prezentácia školy na verejnosti  

Zverejňovať aktuality školy v žilinských 
médiách, v Lúčanskom občasníku, 
pedagogických časopisoch, web stránkach 
školy, školský časopis 

Výborná spolupráca školy a zriaďovateľa  

Pomoc pri realizácii projektov na  
rekonštrukciu budov 

Starostlivosť o životné prostredie  

Separovanie odpadu (papier, plasty, 
batérie, elektroodpad) 
Okolie školy - úprava 
Šetrenie energiami (voda, elektrika...) 

 

Slabé stránky  Možnosti ich eliminovania 

   

Vzdialené objekty školy, budovy netvoria 
jeden areál, žiaci I. a II. stupňa nepociťujú 
spolupatričnosť:  
ročníky 1-4 + ŠKD Májová ulica 
ročníky 5-9 Ulica Skalka 

 

Viac vzájomne komunikovať, zväčšiť 
nároky na koordinovanie činností 
Spoločné podujatia celej školy 

   

Veľa detí z málopodnetného prostredia – 
nedostatky v správaní, stúpa agresivita 
žiakov, čo má vplyv na  prospech, na 
výsledky školy v celoslovenskom testovaní 

 

Viac komunikovať s rodičmi 
Zlepšiť spoluprácu učiteľ – žiak – rodič 
Práca špeciálneho pedagóga, spolupráca 
s CPPPaP, vytvorenie výchovnej komisie 

   

   

Nedostatok finančných prostriedkov  

Snaha o získanie finančných prostriedkov 
z európskych sociálnych fondov 
vypracovaním projektov 
Mimorozpočtové zdroje 

 
Príležitosti rozvoja  Náčrt zdrojov a potenciálnych 

dôsledkov ich využitia 

   

Dobrá poloha školy  

V dôsledku negatívneho demografického 
vývoja v regióne možnosť získania žiakov 
z okolitých škôl, CVČ, možnosť 
vzdelávania v ZUŠ 

 
 
 

  

Existencia Európskych sociálnych fondov 
Projektová činnosť  

Možnosť získania finančných prostriedkov 
pre školu, projekt na obnovu športového 
areálu, 
rekonštrukcia likusového baráku 
s odbornými učebňami (kuchynka, dielňa, 
pestovateľské práce), obecná knižnica 

   

Existencia Národného programu  

Podpora zo strany štátu v oblasti IKT, 
v športovej činnosti, v záujmovej činnosti 

Členstvo v Európskej únii  

Možnosť medzinárodnej spolupráce, 
Projekt cezhraničnej spolupráce, trendy s 
využitím IKT 



Skvalitnenie vyučovacieho procesu  

Absolventi kontinuálneho vzdelávania, 
výmena skúseností, spolupráca v rámci 
MO 
Využitie polohy školy – blízko k histórii, 
k prírode – motivačné učenie v teréne 

 

Ohrozenia rozvoja  Možnosti ich eliminovania 

   

Cena energií a služieb  

Podpora zo strany štátu, iné zdroje 
energie a jej šetrenie 
Využitie potenciálu rodičov 

   

Demografický vývin  

Vytvorenie lepších sociálnych a 
ekonomických podmienok pre rodiny – 
vládny program 
Racionalizáciou siete škôl a ponukou 
výsledkov školy zvýšiť  vzhľadom na 
polohu počet žiakov školy 

Financovanie školy – normatív na žiaka  

Zmena financovania školstva 

 

 

Koncepcia rozvoja školy - Strategické ciele školy 
 

A. Vytvárať v škole pre žiakov prostredie so všetkými prvkami humanizácie a 

demokracie vo výchove, zmeniť uhol pohľadu na vzdelávanie a výchovu u rodičov, 

pedagógov, verejnosti – tvorivá škola. 

B. V maximálne možnej miere modernizovať vyučovací proces, využívať sieť internetu, 

umožniť vo väčšej miere  žiakom pracovať na projektoch. 

C. Zlepšiť spoluprácu medzi školou a rodinou, posunúť ju do  inej roviny - väčšia účasť 

rodičov na správe záležitostí výchovy a vzdelávania formou Rady školy, vedenie 

krúžkovej činnosti, zaangažovať ich i do vyučovacieho procesu najmä formou tvorby 

prezentácií svojich detí na verejnosti, viesť deti k zdravému životnému štýlu. 

D. Vytvárať v škole podmienky, aby sa zvýšil tvorivý potenciál učiteľov. 

 
ŠkVP je zameraný na: 

- podporu vzdelávania v oblasti cudzích jazykoch – každý žiak, ktorý dokončí 

školskú dochádzku v našej škole, by mal na primeranej úrovni ovládať anglický 

jazyk ( vyučuje sa od 3. ročníka ) a od 6. ročníka sa venovať základom nemeckého 

jazyka 

- zabezpečenie rozvoja komunikácie, komunikatívnych zručností, čitateľskej 

gramotnosti vo všetkých predmetoch 

- zvýšenie gramotnosti v oblasti informačno-komunikačných technológií ( IKT )  

- neustálu podpora športu, zdravého spôsobu života, pravidelného 



športovania a podporu rôznych druhov športu – hlavne futbalu, stolného 

tenisu – možnosti rozvoja v CVČ 

- začlenenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ( poruchy 

učenia, správania ) do bežných tried, podporu ich individuálnych požiadaviek a 

zabezpečenie rovnocennému prístupu vo vzdelávaní 

- podporu zdravého životného štýlu, zavedenie environmentálnej výchovy ako 

prierezovej témy vo všetkých predmetoch, aktívne zapájanie sa do 

environmentálnych projektov  

- preferovanie demokratického riadenia školy, kde aj žiaci prostredníctvom 

svojich zástupcov majú možnosť aktívne sa zapájať do činnosti školy 

Špecifické ciele 

 
 Záujmovou činnosťou v centre voľného času podporovať telesný, psychický 

a sociálny rozvoj žiakov - zdravý životný štýl. 

 Projektom cezhraničnej spolupráce  so školou  Horní Bečva v Česku 

propagovať svoju školu, kultúrne a prírodné zaujímavosti, krajinu.  

 Sústavne budovať školskú knižnicu – rozvoj čitateľskej gramotnosti detí.  

 Poskytnúť talentovaným žiakom, ale i rodičom možnosť rozvíjať svoje 

nadanie prenajatím školských priestorov  pre SZUŠ Lietavská Lúčka na 

vyučovanie hudobného, výtvarného a tanečného odboru. 

 Zlepšiť výsledky v celoslovenskom  testovaní žiakov 9. ročníka nad úroveň 

priemeru žiakov Slovenska v predmetoch SJL, MAT. 

 Venovať zvýšenú pozornosť materiálno-technickému a priestorovému 

zabezpečeniu odborných učební predmetov biológia, fyzika, chémia 

a technika, pripraviť žiakov na technické študijné odbory v stredných školách 

– požiadavka trhu práce.  

 Zabezpečiť praktický výcvik a teoretické vyučovanie pre žiakov na detskom 

dopravnom ihrisku s cieľom zvyšovať bezpečnosť žiakov v premávke na 

pozemných komunikáciách. 

 Podporiť motivačné vyučovanie v teréne v predmetoch dejepis, biológia, 

geografia, literatúra. 

 Prácou so  žiackym parlamentom  zainteresovať žiakov do problémov školy, 

ale i na propagáciu jej výsledkov. 

 Školské médiá: školský časopis a školský rozhlasový mesačník využívať na 

propagáciu školy. 

 Naďalej pracovať na úprave areálu školy na Skalke 34 a Májovej ulici – terén 

narušený pri rekonštrukcii – skultivovať ho, premeniť na parkové a relaxačné 

prostredie. 

 
 

 



Škola: 
- umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých 
všeobecnovzdelávacích predmetoch, 
- umožní rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli 
si vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju prácu a pod., 
- uplatní v obsahu vzdelávania globálne súvislosti a globálnu dimenziu, 
- dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené 
zažiť úspech, pri diferencovaní budú učitelia využívať také metódy, aby sa žiak v žiadnom 
prípade necítil odstrkovaný alebo zaznávaný, ale naopak, aby hodnotenie bolo motivačné, 
- zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní, 
- výchovno-vzdelávaciu činnosť bude smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich 
vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Úlohou 
školy je pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať 
v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu, 
- umožní trvalým a dlhodobým úsilím dosahovať sústavné zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT 
žiakov v našej škole, 
- zabezpečí kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so 
zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov, 
- formuje u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne 
cítenie a hodnotové orientácie, 
- vychováva žiakov v duchu humanistických princípov, 
- v spolupráci s rodičmi žiakov vychováva pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých 
a slobodných ľudí. 
Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na 
rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. Osobitnú pozornosť  budeme venovať 
tvorbe kolektívu a začleneniu sa do učebného procesu v prvom ročníku. Pre pedagóga 
v prvej triede to bude v septembri jedna z priorít, aby žiakov na začiatku správne motivoval, 
aby vhodnými formami práce u nich navodil stav – v škole mi je dobre. Vzhľadom na prvé dni 
v škole musí v maximálnej miere používať hravé formy, pri známkach únavy prerušiť 
a obmeniť činnosť, a tak postupne u prváka vybudovať správny prístup k činnosti a rozvinúť 
jeho schopnosť pracovať celých 45 minút. 
Obdobne je prioritou tvorba nových kolektívov v piatej triede, pretože sa tvorí úplne nový 
kolektív zo žiakov, ktorí sa doteraz nepoznali (žiaci z  L. Lúčky  a L. Svinnej). Cieľom bude, 
aby žiaci získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné a svoje slabé stránky. Hlavný dôraz 
bude síce na triednom učiteľovi, ale tento fakt musia mať na zreteli všetci pedagógovia, veď 
samotný prechod z ISCED 1 na ISCED 2 robí žiakom problém, pretože žiak si musí privyknúť 
najmä na skutočnosť, že ho učia rôzni učitelia, každý z nich má odlišné požiadavky a metódy 
práce, pribudnú nároky aj po obsahovej stránke a k tomu bude pracovať v novom zložení 
kolektívu, bude si hľadať nových kamarátov, vytvárať nové väzby.  
Budeme sa snažiť orientovať pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh a tvorbu 
projektov. K tomu, aby sa naučili riešiť problémy, je potrebné, aby sa naučili pýtať, hľadať 
problémy, snažiť sa nájsť odpovede.  
Naším základným princípom je, aby každý žiak v škole zažil úspech. Toto je najlepšou 
motiváciou nielen pre žiaka, ale i pre rodiča. 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný individuálny 
výchovno-vzdelávací program. Jeho tvorbu, dodržiavanie sleduje okrem triedneho učiteľa 
špeciálny pedagóg, ktorý individuálne pracuje s týmito žiakmi. 

 
 

1. Zameranie školy  
  

Škola je dlhodobo nasmerovaná na dobré znalosti žiakov pri práci s IKT. V tomto smere 
sa nám darí a je potrebné toto zameranie udržať. Po rekonštrukcii sa výrazne zvýšili možnosti 
využitia IKT pre učiteľa, ale i pre žiakov. Verím, že každý člen nášho kolektívu si túto 
skutočnosť plne uvedomuje a urobí všetko pre to, aby sme zvolené smerovanie udržali a  
naplno využijeme možnosti, ktoré škola získala. Každý člen pedagogického kolektívu musí 
značný nárast IKT zvládnuť, aby mohol vyučovací proces viesť moderne, plne s využitím IKT, 
čím pre súčasného žiaka urobí hodinu zaujímavejšou a pútavejšou. Teší nás, že po tejto 



možnosti nesiahajú len učitelia prírodovedných predmetov a učitelia mladších vekových 
kategórií, ktorí majú k počítačom bližšie, ale i ostatní.  
Druhý smer, ktorým školu zameriavame, je jazyková zdatnosť. Všetky učiteľky 1.- 4. r. 
majú za sebou rozširujúce štúdium ANJ. Kádrovo sme na toto zameranie dobre pripravení. 
Veľmi dobre sme na tieto trendy pripravení hardvérovo. Na r. 1.- 4. máme jazykové 
laboratórium, v každej učebni interaktívnu tabuľu a jednu učebňu PC vybavenú interaktívnou 
tabuľou s dataprojektorom. Na roč. 5.- 9. máme jazykové laboratórium s dataprojektorom, 
jednu multimediálnu učebňu, interaktívne tabule s vizualizérmi, každý učiteľ má zapožičaný 
notebook. Škola postupne buduje i softvérovú základňu rozširovaním jestvujúcej, vyučujúci 
i žiaci majú prístup k databáze Komenský. 
Ďalším zameraním školy je rozvíjať ekologické myslenie žiakov, chceme, aby poznali 
a chápali súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych 
oblastiach sveta, aby pochopili súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú 
zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu. 
Naďalej je potrebné pokračovať v trende otvárania sa verejnosti, vo veľmi dobrej doterajšej 
spolupráci s rodičovskou radou a zriaďovateľom školy ponúknuť žiakom maximálny počet 
krúžkov a aj takýmito aktivitami zbližovať verejnosť a žiakov so školou. K otváraniu sa 
verejnosti iste prispeje i centrum voľného času. Jedným z hlavných cieľov školy je dosiahnutie 
lepších ako priemerných vyučovacích výsledkov našich žiakov. 
 

2. Stupeň vzdelania 
 

Primárne vzdelávanie ISCED 1 - ročníky 1-4 a nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 - ročníky 
5-9.  
 

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie 
(spôsobilosti): 
 
     (a) sociálne komunikačné kompetencie  (spôsobilosti) 

- vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu 
stupňu vzdelávania, 

- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné 
argumenty a vyjadriť svoj názor, 

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 
učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

- rozumie rôznym typom doteraz používaných  textov a bežne používaným prejavom 
neverbálnej komunikácie a dokáže na ne  adekvátne reagovať, 

- na základnej úrovni využíva technické prostriedky  medzi osobnej komunikácie, 
chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,  

- v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť  hovorenému textu, 
uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných 
situácií. 

Rozvíjame túto kompetenciu u žiakov vo všetkých predmetoch, hlavne na hodinách 
slovenského jazyka a literatúry a na hodinách anglického jazyka, učíme žiakov ústnymi 
odpoveďami, diskusiou, dramatickými scénkami, rolovými hrami, reprodukovaním textov, 
písomnými prácami, vlastnou tvorbou textov, zapájame žiakov do rôznych súťaží – 
olympiád z jazykov, tvorbu vlastných kníh, recitačných súťaží, literárnych súťaží.  

 
      (b) kompetencia  (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia  
       -   používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v    
           každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické  
           modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely), 

- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, 
ktoré smerujú k systematizácii poznatkov. 

Rozvíjame túto kompetenciu u žiakov na hodinách matematiky, prírodovedy 
a vlastivedy, ukazujeme žiakom, ako majú formulovať hypotézy a ako majú overovať 
ich pravdivosť pokusom, omylom, či pozorovaním, podnecujeme  žiakov k tvorivému 
mysleniu a logickému uvažovaniu, kladieme otvorené otázky, zadávame problémové 
úlohy a úlohy rozvíjajúce tvorivosť,  využívame všetky vhodné príležitosti k navodeniu 
objavovania, experimentovania – situácie, kde sa žiaci snažia riešiť praktický, osobný 



alebo všeobecný problém, vedieme žiakov k vyhľadávaniu informácií – v tlačenej i v 
elektronickej podobe navodzujeme modelové situácie i netradičné úlohy testov, 
vedieme žiakov k využívaniu rôznych zdrojov informácií, k overovaniu ich pravdivosti. 
Zapájame žiakov do rôznych matematických súťaží – Pytagoriáda, Matematický 
klokan, environmentálnych súťaží. 

   
       (c) kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných   

       technológií  
- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení 

sa, 
      -     ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,  

- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 
- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, 
- vie používať rôzne vyučovacie programy, 
- získava základy algoritmického myslenia, 
- chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

      -     vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT. 
Rozvíjame túto kompetenciu u žiakov na hodinách informatickej výchovy, tvorbou 
prezentácií. 

 
      (d) kompetencia (spôsobilosť)  učiť sa učiť sa 

- má osvojené základy schopnosti sebareflexie  pri poznávaní svojich myšlienkových 
postupov, 

- uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov, 
- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení 

a v iných činnostiach, 
- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok.  
Rozvíjame túto kompetenciu u žiakov vo všetkých predmetoch, učíme žiakov ústnymi 
odpoveďami, diskusiou, dramatickými scénkami, modelovými situáciami, reprodukovaním 
textov, písomnými prácami, vlastnou tvorbou textov, zapájame žiakov do rôznych súťaží 
– olympiád z jazykov, tvorba vlastných kníh, recitačných súťaží, literárnych súťaží, žiaci 
majú možnosť rozvíjať túto kompetenciu vo vybraných záujmových útvaroch.  

 
       (e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí,  
adekvátne svojej úrovni  navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností 
z danej oblasti,  

- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie,  skúša viaceré možnosti 
riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri 
podobných alebo nových problémoch, 

- pokúša sa problémy a  konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým 
a spolupracujúcim) spôsobom. 

Rozvíjame túto kompetenciu u žiakov vo všetkých predmetoch, ale najmä na hodinách 
etickej a náboženskej výchovy, učíme žiakov ústnymi odpoveďami, diskusiou, 
dramatickými scénkami, modelovými situáciami, reprodukovaním textov, písomnými 
prácami, vlastnou tvorbou textov riešiť problémy.  

 
      (f)    osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)  

- má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,  
- uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 
- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 
- uvedomuje si dôležitosť  ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a 

aktívnym trávením voľného času, 
- dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 
- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,  
- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,   
- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi 

pri  spoločnej práci, 



- uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním 
prispieva k dobrým medziľudským vzťahom. 

Rozvíjame túto kompetenciu u žiakov vo všetkých predmetoch, ale najmä na hodinách 
etickej a náboženskej výchovy, ústnymi odpoveďami, diskusiou  vyjadrovať odlišné 
stanoviská, oboznamovať ich s viackultúrnym a sociálno-ekonomickým rozmerom 
európskych spoločností. Dramatickými scénkami, modelovými situáciami, 
reprodukovaním textov, písomnými prácami, vlastnou tvorbou textov rozvíjame u žiakov 
tieto spôsobilosti.  
 

        (g) kompetencia (spôsobilosť)  vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi   
              kultúry 

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na 
úrovni primárneho vzdelávania), 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,  

- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a  ľudové tradície, 

- rešpektuje vkus iných ľudí a  primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový 
postoj, 

- ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 
- pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   
- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,  
- má osvojené základy pre  tolerantné a empatické vnímanie  prejavov iných kultúr. 
Rozvíjame túto kompetenciu u žiakov vo všetkých predmetoch, ale najmä na hodinách 
hudobnej, výtvarnej výchovy, slovenského jazyka a literatúry, etickej a náboženskej 
výchovy, ústnymi odpoveďami, diskusiou, dramatickými scénkami, modelovými 
situáciami, reprodukovaním textov, písomnými prácami, vlastnou tvorbou textov.  
 
 

Absolvent nižšieho stredného vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie 
(spôsobilosti): 
 
(Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho primárneho vzdelávania.)  
 

a) sociálne komunikačné kompetencie  (spôsobilosti) 
- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii  a účelu 
komunikácie, 

- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 
- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používa odborný 

jazyk, 
- dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch, 
- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú 

základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv 
a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti. 
Na hodinách občianskej výchovy, etickej, náboženskej výchovy učíme žiakov ako 
konštruktívne komunikovať v rozličných prostrediach, viesť diskusie, v nich vyjadrovať 
odlišné stanoviská, oboznamovať ich s viackultúrnym a sociálno-ekonomickým 
rozmerom európskych spoločností. Zapájame žiakov do projektov Deň duševného 
zdravia – solidarita s duševne chorými ľuďmi, Aktívne starnutie a solidarita medzi 
generáciami, na hodinách informatiky, informatickej výchovy, ale i vo všetkých 
predmetoch a v záujmových útvaroch pri práci s IKT technikou naučiť žiakov používať 
ju na vyučovacie účely, na voľný čas a na komunikáciu, viesť žiakov k zodpovednému 
používaniu interaktívnych médií, aby sa tieto stali prostriedkom na podporu kritického 
myslenia, kreativity žiakov a nie k  závislosti na nich. 
 

(b) kompetencia  (spôsobilosť) uplatňovať základ  matematického myslenia   
a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky 



- používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 
situáciách, 

- používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie 
(vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

- chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní, 
- dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach. 

Rozvíjame túto kompetenciu u žiakov na hodinách matematiky, prírodovedy 
a vlastivedy, ukazujeme žiakom, ako majú formulovať hypotézy a ako majú overovať 
ich pravdivosť pokusom, omylom, či pozorovaním, podnecujeme  žiakov ku tvorivému 
mysleniu a logickému uvažovaniu, kladieme otvorené otázky, zadávame problémové 
úlohy a úlohy rozvíjajúce tvorivosť, využívame všetky vhodné príležitosti k navodeniu 
objavovania, experimentovania – situácie, kde sa žiaci snažia riešiť praktický, osobný 
alebo všeobecný problém, vedieme žiakov k vyhľadávaniu informácií – v tlačenej i v 
elektronickej podobe navodzujeme modelové situácie i netradičné úlohy testov, 
vedieme žiakov k využívaniu rôznych zdrojov informácií, k overovaniu ich pravdivosti. 
Zapájame žiakov do rôznych matematických súťaží – Pytagoriáda, Matematický 
klokan, matematická olympiáda. 
 

      (c)   kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa 
- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie 

a osobného rozvoja, 
- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní 

a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 
- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať, 
- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti. 
Rozvíjame túto kompetenciu u žiakov vo všetkých predmetoch, ústnymi odpoveďami, 
diskusiou, dramatickými scénkami, modelovými situáciami, reprodukovaním textov, 
písomnými prácami, vlastnou tvorbou textov, učíme žiakov tvoriť projekty a ich 
prezentovať, zapájame žiakov do rôznych súťaží – olympiád, tvorba vlastných kníh, 
recitačných súťaží, literárnych súťaží, žiaci majú možnosť rozvíjať túto kompetenciu 
vo vybraných záujmových útvaroch.  

(d)   kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 
- dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty 

so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote. 

Rozvíjame túto kompetenciu u žiakov na hodinách občianskej náuky, sveta práce 
a techniky, informatiky, vytvárame pre žiakov rôzne pracovné podmienky, 
vedieme  ich ku plánovaniu postupov a úloh, pomáhame žiakom poznávať a 
rozvíjať schopnosti i reálne možnosti a uplatňovať ich spolu s osvojenými 
vedomosťami a zručnosťami pri rozhodovaní vo vlastnej životnej a profesijnej 
orientácii, vedieme žiakov ku správnym spôsobom používania pomôcok, 
nástrojov, materiálov, pripravujme pre nich rôzne situácie z oblasti podnikania. 
  

      (e) kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi   
    kultúry 

- dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom 
vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia, 

- dokáže orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné  
vyjadrovacie prostriedky 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote 
celej spoločnosti, 

- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, 
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 
- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, 
- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 
- Rozvíjame túto kompetenciu u žiakov vo všetkých predmetoch, ale najmä na 

hodinách hudobnej, výtvarnej výchovy, slovenského jazyka a literatúry, etickej 
a náboženskej výchovy, ústnymi odpoveďami, diskusiou, dramatickými scénkami, 
modelovými situáciami, reprodukovaním textov, písomnými prácami, vlastnou tvorbou 



textov, projektov. Žiaci majú možnosť rozvíjať túto kompetenciu  v záujmových 
útvaroch.  

 
 

3. Profil absolventa 
ISCED 1 

Absolvent primárneho vzdelania 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 i o svoje fyzické i psychické zdravie,  
vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne 
zdroje informácií, osvojiť  si metódy štúdia a  práce s informáciami, mať schopnosť vnímať 
umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť  si vedomý svojich kvalít. 
Ovláda jeden cudzí jazyk na úrovni A1, má zvládnutú základnú orientáciu práce s PC, je 
pripravený zvládnuť prechod do druhého stupňa ZŠ. 
Sme škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa nevzdávame ani úlohy výchovy, preto chceme, aby 
náš absolvent bol aj usilovný, svedomitý, samostatný, čestný.  
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“. 
 
 
ISCED 2 

Absolvent nižšieho stredného vzdelania nadväzuje na získané vedomosti, 
kompetencie, schopnosti a zručnosti z prvého stupňa, rozvíja a zdokonaľuje si ich, preto aj on 
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, 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, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom 
prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať 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.   
Sme škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa ani na druhom stupni nevzdávame úlohy výchovy, 
preto chceme, aby náš absolvent bol aj usilovný, svedomitý, samostatný, čestný.  
Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania 
pre druhý stupeň základnej školy žiak získa nižšie stredné vzdelanie poskytované základnou 
školou. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“. 
 
 

4. Pedagogické stratégie  
 

Podporujeme  vyučovanie pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné 
a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov, praktickú 
výučbu. Odporučíme vyučujúcim využívať viac blokové vyučovanie ako jednu z efektívnych a 
motivujúcich foriem práce, ktoré niektorí vyučujúci už viackrát s dobrým výsledkom použili. 
Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní. 
V rámci možností sa chceme i v budúcnosti zapojiť do projektov MŠ SR, Infoveku a pod. Je 
nutné zapájať žiakov do projektov typu Ekostopa, za ktorý škola v minulosti získala európsky 
certifikát.  
Opätovne urobíme deň otvorených dverí spojený s výstavkami prác žiakov, s prezentáciou 
nimi spracovaných referátov a projektov, naďalej budeme pokračovať v úspešných aktivitách 
zabezpečovania programu pre akcie zriaďovateľskej, ale i spádových obcí. Aj takto 
umožníme zažiť úspech nielen našim žiakom, ale aj rodičovi. 
V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, 
samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.  



Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími 
vyučovacími výsledkami, podporou  individuálnych schopností.  
Práca v  oblasti environmentálnej výchovy je v našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú 
zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký 
záujem. V minulom školskom roku sa žiaci pod vedením pedagóga opätovne zapojili do 
projektu EKOSTOPA ŠKOLY, škola je zapojená do projektu separovaného zberu druhotných 
surovín, každoročne robí súťaž v zbere batérií a papiera. Členovia turistického krúžku okrem 
pravidelnej činnosti spolupracujú s obecným turistickým oddielom, pravidelne sa zúčastňujú 
čistenia turistických chodníkov. 
Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy a 
nástenky. Budeme  v tomto smere používať najmä formy blokového vyučovania, formy ktoré 
sa nám v minulých rokoch osvedčili. I napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, 
treba sústavne pôsobiť najmä proti fajčeniu, s ktorým sa v škole stretávame.  
Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými 
formami výučby. Chceme hľadať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do 
maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich 
cieľavedomé zvládanie učiva, preferovať moderné tendencie vyučovania, formy 
s maximálnym využitím IKT.  
 

5. Zabezpečenie výučby žiakov so špeciálnymi potrebami 

 
Pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami škola musí mať na 
zreteli svoje klady a nedostatky, pracovať tak, aby sa nedostatky čo najviac eliminovali, aby 
sa výraznou podporou kladov vytvárala ich prevaha.  

a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením: 
-  zrekonštruovaná budova na Ulici Skalka má iba vonkajší bezbariérový prístup 
a WC  pre takéto dieťa, ostatné budovy nemajú bezbariérový prístup, čo je úloha pre 
budúcnosť - v prípade potreby je nutné doriešiť a dobudovať aj vnútorný systém 
bezbariérového prístupu - schodiskový výťah, 

- škola má menovaného výchovného poradcu, zamestnáva špeciálneho pedagóga na 
čiastočný úväzok, 

- podľa potreby spolupracujeme s lekárom pre deti a dorast, prípadne po jeho 
odporučení s ďalšími odbornými lekármi, 

- sústavne spolupracujeme s rodičmi a ďalšími subjektmi podľa potreby, 
- vyučujúci v spolupráci so špeciálnym pedagógom   spracovávajú individuálny 

výchovno-vzdelávací program v súlade s metodickým pokynom pre hodnotenie 
takýchto žiakov a v súlade s odporučením CPPPaP a s odporučením CŠPPP, 

- škola dodržiava špecifiká hodnotenia vzdelávacích výsledkov takýchto žiakov podľa 
metodických pokynov MŠ SR, 

- škola dodržiava odporúčanie lekára pre deti a dorast pri zaraďovaní žiakov do 
jednotlivých kategórií vyučovania TŠV, prípadne odporúčania na ostatných 
vyučovacích hodinách. 
 
Pomôcky používané  pre žiakov so ŠVVP 
Bežné pomôcky: 
Zošity na školské aj domáce precvičovanie, bzučiak, výkresy, farebný papier, pexeso, 
množstvo obrázkového materiálu, písmená z rôznych materiálov, prírodný materiál 
na rozvoj manuálnych zručností, písacie potreby, pastelky, detské časopisy, knihy 
tvrdé a mäkké kocky, dyslektická tabuľka, predmety dennej potreby, rozstrihané 
písmená, skladačky, domino, puzzle, materiál na modelovanie, omaľovánky, MFCH 
tabuľky... 
 
Vo vyučovacom procese: 
 Upravené  materiály –  učebné texty, materiály na písomné skúšanie, t.j. diktáty, 
testy, doplňovačky, kopírované materiály, špecifické formy a metódy vzdelávania – 
podľa individuálnych potrieb žiaka. 
 
Technické pomôcky:  
Počítače ,  nosiče programov pre žiakov so ŠVVP, internet , kalkulačky, didaktické 



hry /  Dys Com SK /, kabinet aj ako relaxačná miestnosť. 
 
Metodické príručky , usmernenia , pracovné listy a odborná literatúra:  
Pedagogická diagnostika a individuálny výchovnovzdelávací program (O.Zelinková), 
Hry pre pravo-levou orientaci / Daniela Janečková/,Cvičení pro děti se specifickými 
poruchami učení / Doc. Pokorná/,poruchy učení v ..matematice a možnosti jejich 
nápravy / Blažková a kol./,Jedným tahem / Bednářová, Švarda/,  Shody a rozdíly ( Z. 
Michalová), Pozornost ( Z. Michalová), Základy čítania ( Z. Michalová), Zrakové 
vnímání – Optická diferenciace I., II. (J. Bednářová), Maľovaná abeceda - SPN, 
Pracovné listy k Programu Kupoz ( P. Kuncová), Smyslové vnímání ( H. Žáčková, D. 
Jucovičová), Pracovné listy Raabe , Spolučítanka / Žovinec/, Aj deti môžu mať 
duševné poruchy / Prokreatis 2012/, Škola a prevencia nelátkových závislostí / 
Gajdošová/ ..... 
 
Metodický pokyn MŠ SR č. 22/2011 – hodnotenie a klasifikácia žiakov ZŠ, 
Všeobecné zásady hodnotenia a tolerantného prístupu pri vzdelávaní žiakov  VPU / 
usmernenie PPP Martin, Výchovnovzdelávacie ciele - / Hudečková/, IVVP a úpravy 
učebných osnov ako súčasť IVVP/ Záborská IC B.Bystrica/,  
 
POP – aktuálne pre každý školský rok MŠ SR, Školská integrácia žiakov so ŠVVP– 
aktuálne pre daný školský  rok zo ŠŠI, Kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky 
pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – interný 
metodický materiál ŠŠI  
 

b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: 
- škola spolupracuje so zriaďovateľom, poskytuje mu údaje potrebné pre sociálnu 

poisťovňu. 
c) Žiaci s nadaním: 

- pri práci s nadanými žiakmi využíva škola najmä individuálny prístup, diferencovanú 
prácu na vyučovacej hodine, zapája žiakov do súťaží a olympiád, 

- pre ich rozvoj poskytla opäť širokú škálu ponuky krúžkovej činnosti v CVČ,     
- nadaní žiaci spracovávajú projektové práce z jednotlivých predmetov, tieto majú 

možnosť prezentovať pred svojimi spolužiakmi v triede i spolužiakmi celej školy 
v rámci školských výstaviek projektov, ale i pred verejnosťou a rodičmi v rámci 
každoročne konaného dňa otvorených dverí,  

- žiaci majú prístup do PC učebne nielen vo vyučovacom čase, ale i v popoludňajších 
hodinách v rámci krúžkov, majú prístup k školskej knižnici,  

- v tomto šk. roku máme k dispozícii dve učebne PC, jednu učebňu cudzích jazykov 
zariadenú PC a jedno jazykové laboratórium so slúchadlovou súpravou, interaktívne 
tabule,  každý pedagóg má zapožičaný notebook, s ktorým môže v podstate v každej 
učebni voliť formy prezentácie, prípadne samostatnej práce žiakov pri preskúšavaní, 

- rozvoj hudobných a výtvarných talentov – v škole pracuje ZUŠ. 
 

6. Začlenenie prierezových tém 
 

Prierezové témy: Multikultúrna výchova – MUV, Mediálna výchova – MDV,  
Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR, Environmentálna výchova – ENV,    Dopravná 
výchova – DOV,  Ochrana života a zdravia – OZO, Tvorba projektov a prezentačné 
zručnosti – TBZ, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – RLK, Finančná 
gramotnosť - FNG 

 
    Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa prelínajú cez 

obsahové vzdelávacie oblasti. Prierezové témy sa realizujú v našej škole spravidla  ako 
integrovaná   súčasť   vzdelávacieho  obsahu  oblastí  vzdelávania  a vhodných  
vyučovacích predmetov, prierezová téma ochrana života a zdravia sa realizuje aj formou 
didaktických hier a účelových cvičení. 

      
    
 
 



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 jej 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, v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým 
formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti 
problematiky migrácie. 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 dokážu s ich 
príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. 
Multikultúrna výchova sa prirodzene začleňuje do humanitných a spoločenskovedných 
predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy sa však začleňujú pomocou vhodných príkladov  
aj do prírodovedných predmetov, ale i vo vyučovaní hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy. 
V podmienkach  školy sa využívajú poznatky  zo spolupráce so školou z Českej republiky. 
Táto prierezová téma súvisí aj s prierezovou témou  regionálna  výchova  a  tradičná  
ľudová  kultúra.  V tejto  oblasti  má  škola  dostatok skúseností i metodických materiálov. 
 

   Mediálna výchova 

 

Žiaci sú už v základnej škole vystavení vplyvom médií – nielen elektronických, ale aj 
rôznych tlačených časopisov. Veľa času venujú televízii a počítačom. Mnohí žiaci 
nedokážu ich obsah selektovať, preto  sa  čoraz viac do popredia dostáva potreba 
rozvíjať u žiakov mediálnu  kompetenciu,  ktorá  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. 
Žiaci b y  mali  mať  schopnosť  kriticky  posudzovať  mediálne  šírené  posolstvá, 
objavovať  v nich  to  hodnotné  a pozitívne.  Prierezová  téma  sa  môže  uplatniť  v   
takmer všetkých predmetoch školy, hlavne v slovenskom jazyku, v anglickom a v 
nemeckom jazyku, ale i v biológii, v geografii a v iných predmetoch. 
V podmienkach školy chceme klásť zvýšený dôraz na optimálne využívanie odborných 
učební informatiky, je potrebné kontrolovať a usmerňovať žiakov v prístupe na internet,  
naučiť ich optimálne využívať veľké množstvo dostupných informácií. 

Každý pedagogický pracovník by mal vedieť v edukačnom procese aktuálne reagovať na 

rôzne mediálne správy a informácie týkajúce sa edukačnej činnosti a učiva jednotlivých 

predmetov. 
 
 



  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 vzdelanostný rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, 
ktoré spätne tento rozvoj podporujú. 
Cieľom je rozvíjať u žiaka sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), aby 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, rozvíjal 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. 
Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej 
uskutočňovaní  berú  do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v 
predmete etická  výchova,  náboženská   výchova,  ale  je  dôležité,  aby  si  učiteľ  
uvedomil,  že  na dosiahnutie cieľov tejto prierezovej tematiky je  nutné vymedziť 
priestor aj v náukových predmetoch.  Nevyhnutné  je,  aby  sa  všetky  témy  realizovali  
prakticky,  prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných 
interaktívnych  metód. Počas školského  roku  sa  uskutočňuje  viacero  besied a stretnutí 
so  psychológom  z centra psychologického  poradenstva a prevencie, ktoré na podnet 
pedagógov školy riešia aktuálne osobnostné a sociálne problémy v danej triede. 
Spolupráca výchovnej   poradkyne s triednymi učiteľmi a následne so psychológmi a so  
špeciálnou  pedagogičkou  je  na  veľmi  dobrej  úrovni.  Problematická  adaptácia  žiaka 
v kolektíve  triedy,  zlá  sociálna  situácia  v triede,  ktorá  môže  prerásť  do  konfliktov,  
je monitorovaná a rieši sa okamžite a preventívne.  Vytvára sa tak priestor pre 
osobnostný a sociálny rozvoj každého žiaka na škole. 
V podmienkach školy sa akékoľvek problémové situácie riešia ihneď s rodičmi, snažíme 
sa o nulovú toleranciu pre vznik prípadného šikanovania. Možnosti pre rozvoj  
osobnostného a sociálneho rozvoja žiakov sa vytvárajú aj prostredníctvom iných 
prierezových tém, ako sú tvorba projektov  a prezentačné zručnosti alebo ochrana  života 
a  zdravia. Možnosti realizácie  svojej  osobnosti sa  vytvárajú aj  pri vlastivedných 
exkurziách, ktoré sú integrálnou súčasťou edukačného procesu v škole. 

 
 
  Environmentálna výchova 

 

Environmentálna výchova je prierezová téma, prelína sa všetkými predmetmi. 
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.. 
Žiaci by mali poznať a chápať súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a 
vlastnú zodpovednosť za vzťah k prostrediu v ich každodennom konaní a postojoch. Žiaci 
by mali vedieť využívať IKT  pri získavaní spracúvaní informácií, mali by vedieť 
prezentovať svoje vlastné práce. 
Organizačne sa prierezová tému začleňuje hlavne  do b io lóg ie ,  prírodovedy, do 
vlastivedy, do slovenského  jazyka, nemeckého a anglického jazyka, do chémie, 
náboženskej výchovy, do občianskej  výchovy a  do   ďalších predmetov  v primárnom  aj  
nižšom  strednom vzdelávaní prostredníctvom jednotlivých tém alebo projektov. 
V podmienkach školy sú pre túto prierezovú tému veľmi dobré podmienky.  Využíva sa 
areál školy, pekné prírodné prostredie, v ktorom sa škola aj obec nachádza. Sme 
zapojení do viacerých environmentálnych projektov.  
Je potrebné aj naďalej nadviazať na úspešné environmentálne akcie ako prezentácie 
žiakov na Deň  Zeme,  Deň  vody,  Deň  životného  prostredia,  v spolupráci  s KST 



Lietavská Lúčka čistenie okolia školy a turistických chodníkov, čistenia brehov riek 
Rajčianky a Lietavky,  zber odpadového materiálu a druhotných surovín – papier. V ZŠ 
realizujeme separovaný zber. 

 
  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. 
Učivo  tematiky  Dopravná  výchova  je  povinnou  súčasťou  výchovy  a vzdelávania  
žiakov základných  škôl.  Úlohou  výchovy k bezpečnosti  v cestnej  premávke  v škole  je  
postupne pripraviť žiakov na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo 
cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov 
motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na 
detskom dopravnom ihrisku pri MŠ v Lietavskej Lúčke v spolupráci s políciou v Žiline. 
Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú oblasť kognitívnu, 
afektívnu a psychologickú, 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. 

Prierezová tematika sa realizuje hlavne prostredníctvom učiva  slovenského jazyka, 
anglického  a   nemeckého  jazyka,  v informatike,  prírodovede  a  v iných  predmetoch 
v primárnom vzdelávaní aj nižšom strednom vzdelávaní. 
V podmienkach  školy sa dopravná výchova realizuje v jednotlivých predmetoch,  hlavne v 
primárnom vzdelávaní, ale aj v mimoškolských aktivitách – v ŠKD, v CVČ 
prostredníctvom krúžkov a mimoškolských aktivít.  V rámci súťaže Na bicykli bezpečne 
sa žiaci pripravujú na súťaž aktívnou jazdou na bicykloch. 

 
 
  Ochrana života a zdravia 

 

Ochrana  života  a zdravia  sa realizuje  v jednotlivých učebných  predmetoch  a  formou 
didaktických hier a účelových cvičení. V rámci témy sa aplikuje učivo, ktoré bolo v 
minulosti súčasťou povinného učiva ochrany človeka a prírody. 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  pomáha  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 v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v 
prípade ohrozenia zdravia a života.  Rozvíjať  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, 
- dopravná výchova. 

 

V podmienkach našej  základnej  školy  sa  téma  realizuje  prostredníctvom  učiva a 
tematických  celkov v biológii, prírodovede v telesnej a  š p o r t o v e j  výchove a v 
ďalších predmetoch, prostredníctvom účelových  cvičení a didaktických hier, ale aj 
prostredníctvom  mimoškolských aktivít.  

 
 
  Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 

 

Prierezová  téma  spája  jednotlivé  kompetencie,  ktoré  chceme  rozvíjať  u žiakov  – 
komunikovať, argumentovať, požívať 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. 
Žiaci   sa   naučia     prezentovať  svoju  prácu  písomne  aj   verbálne  s použitím 
informačných   a komunikačných  technológií.   Žiaci   sa   naučia   využívať   nástroje   
IKT, identifikovať a popísať problém, podstatu javu, získať rôzne typy informácií, 
zhromažďovať ich, triediť, selektovať, vytvoriť plán prezentácie, naplánovať a realizovať 
základný výskum, naplánovať  prezentáciu  svojich  výskumov.  Prierezová  téma  sa   
realizuje  v jednotlivých učebných predmetoch. 
V podmienkach školy  sa  žiaci  zapájajú  do  dlhodobých projektov, ale častejšie do 
krátkodobých projektov. Veľmi zaujímavé náučné postery, plagáty a iné grafické 
prezentácie žiaci vytvárajú  na biológii a prírodopise, na geografii, v nemeckom jazyku, v 
anglickom jazyku, v  chémii, na slovenskom jazyku, ale uplatnenie má aj v iných 
predmetoch. 
Je potrebné nadviazať na viacročné skúsenosti pri organizovaní environmentálnych akcií 
v rámci Dňa Zeme a Dňa životného prostredia, školské akadémie, slávnosti. 
Žiaci si už tradične vytvárajú prezentácie na témy Globálne ekologické problémy a 
Drogové závislosti a prezentujú ich pre ostatných žiakov školy. V areáli školy sa vytvoria 
stanovištia k jednotlivým témam a žiaci napríklad pri príležitosti Dňa otvorených dverí 
prezentujú  svoje vedomosti ostatným žiakom školy, ktorí po triedach prechádzajú 
jednotlivými stanovišťami. 

 
   
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 
 

 

Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na 
pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového 
umenia, a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. 
Edukačná činnosť je zameraná na to, aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali 
históriu a kultúru vlastnej obce, vedeli funkčne využívať historické a regionálne fakty 
zapracované do troch tematických celkov : 
 

- Môj rodný kraj, kraj, kde žijem. 
Zameraný je na  obce, v ktorých  žijú naši žiaci. Tematický celok  obsahuje pojmy ako sú 



rodáci,  pamätné  miesta, história, povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, príroda: 
význam ochrany prírody, lesa, vody, rastlín a živočíchov. 

 
     -  Objavujeme Slovensko – Objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí 
Slovenska, povesťami opradené mestá, obce, oblasti a pohoria, zvyky a tradície.  
 
 - Tradičná ľudová kultúra -  vnímame j u  ako formy kultúrneho prejavu 
podporujúceho zachovanie kultúrnej identity. Kultúrnu identitu chápeme ako súhrn 
postojov,  návykov,  tradícií,  hodnôt,  interpretácií  a sebainterpretácií,  spôsobov  
myslenia, cítenia  a konania (vzorcov  správania),  ktoré  charakterizujú  organizovanú  
skupinu  ľudí  jej kolektívnym a spoločným výtvorom. 
Tradičná ľudová kultúra je súhrn hmotných a nehmotných produktov ľudskej činnosti 
vytvorených  v tradičných  spoločnostiach.  Prenášala  sa  z generácie  na  generáciu  
ústnym podaním, napodobňovaním a písomnou formou. Tradičná ľudová kultúra ako 
ucelený a živý systém zanikala postupne s modernizáciou  spoločnosti, jej javy na stali 
zdrojom kultúrnej a spoločenskej identity, zdrojom historického vedomia, patriotizmu a 
vzdelanosti, poznávania kultúrnej   rozmanitosti.   Je   súčasťou   materiálneho   a 
duchovného   bohatstva   Slovenskej republiky.  Uchováva  sa  ako  prejav  lokálneho,  
regionálneho  alebo  kultúrneho  dedičstva Slovenska. 
Témy: 
a) Tradičná hmotná kultúra – ľudové staviteľstvo, domáce a tradičné remeselné výrobky, 
tradičné remeslá a ich história, produkcia potravín a strava, odev a kroje na dedine, výtvarné 
umenie a i. 
b) Tradičná nehmotná kultúra – ústne tradície a prejavy vrátane jazyka (ľudová 
slovesnosť a nárečia),  interpretačné umenie (ľudová hudba, piesne, tance a hry), 
spoločenské praktiky a zvyky,  rituály  s slávnostné  udalosti,  tradície  spojené  s 
náboženskými  sviatkami,  zvyky a obyčaje  súvisiace  s prírodou  a vesmírom,   folklórne  
tradície (prejavy  tradičnej  ľudovej kultúry: ústne, herné, dramatické, spevné, tanečné a 
hudobné). 
Prierezovú tému je potrebné nenásilnou formou začleniť vo vyučovaní do viacerých 
predmetov, prostredníctvom ich obsahov, ale aj formou projektov, exkurzií, vychádzok. 
Vhodnými sa javia najmä predmety výtvarná, hudobná, literárna, občianska, náboženská a 
etická výchova, pracovné vyučovanie, prírodoveda, vlastiveda, geografia, biológia a dejepis. 
Regionálna výchova je výchova ku vzťahu a úcte k človeku, obci, vlasti, výchova k 
národnému povedomiu a občianskej náležitosti. Tvorí neoddeliteľnú súčasť výchovného 
pôsobenia, každodenného kontaktu žiakov s okolitou realitou, s rodičmi a učiteľmi. 
Prostredníctvom úrovne týchto kontaktov a vznikajúcich väzieb je silne ovplyvňovaný vzťah 
detí k hodnotám, k vytváraniu a rozvíjaniu ich vzťahov a postojov k okoliu. 
V podmienkach  školy  je  potrebné  nadviazať  na  dobré skúsenosti z exkurzií, výletov, 
mimoškolských aktivít, pri ktorých žiaci poznávajú región rodnej obce, blízkeho okolia a 
Slovenska.  

 

Finančná gramotnosť 

 
Finančná  gramotnosť  je  schopnosť  využívať  poznatky,  zručnosti  a  skúsenosti  na 
efektívne   riadenie   vlastných   finančných   zdrojov   s   cieľom   zaistiť   celoživotné   
finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. 
Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú 
podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska. 
Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému 
jednotlivcovi  efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa 
ekonomické prostredie.  Vzhľadom  na   nedostatočné  skúsenosti  a  ešte  neosvojený  
požadovaný  stupeň zodpovednosti. 

Metodika implementácie kmeňového obsahu Národného štandardu finančnej gramotnosti 
musí obsahovať prvky výchovy a vzdelávania podľa moderných európskych trendov. 
Pri sprostredkúvaní informácií k vyššie uvedeným témam, ktoré sú rozpracované do 
celkových a čiastkových kompetencií je potrebné zachovať vzťah k základnému rámcu 
finančnej  gramotnosti ako celospoločenskej osvety a tieto riešiť vo vzťahu: 

- k fungovaniu jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti, 

- k pochopeniu otázky bohatstva a chudoby, 



- k hodnotovej orientácii k peniazom, 

- k modelom zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov 
extrémov, 

- k osobným a rodinným modelom zabezpečenia životných potrieb. 

 

Učebné materiály a pomôcky budú obsahovať analýzu ekonomického fungovania rodín, 
modely  fungovania  ekonomicky  úspešných  jedincov  a  kopírovanie  ich  životnej  cesty.  
Budú zdôrazňovať potrebu  nárastu počtu ekonomicky úspešných jednotlivcov ako 
dôležitého prvku hospodárskeho rastu krajiny a napomáhať prepojeniu vzdelávania 
talentov s víziou ekonomickej úspešnosti jednotlivcov. Zabezpečia aktualizáciu orientácie v 
oblasti produktov na finančnom trhu a umožnia poznať základné pravidlá riadenia vlastných 
financií. 

Po  zhodnotení  tém  Národného  štandardu  zaradia  pedagogickí  zamestnanci  témy  

vyhovujúce potrebám žiakov v rôznych vzdelávacích podmienkach. Pedagogickí 

zamestnanci môžu využívať Národný štandard  finančnej gramotnosti na vytvorenie 

nových tém v rámci učebných osnov všeobecnovzdelávacích  predmetov základných 

škôl . 

Národný štandard finančnej gramotnosti popisuje minimálne požiadavky na funkčnú 

finančnú gramotnosť absolventov prostredníctvom osvojených kompetencií. Tieto sú 

usporiadané na: 

- témy, kompetencie a čiastkové kompetencie, 

- očakávania, 

- slovník základných pojmov. 

Témy zoradené do siedmich vybraných kategórií finančnej gramotnosti: 

- Človek vo sfére peňazí; 

- Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí; 

- Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca; 

- Plánovanie a hospodárenie s peniazmi; 

- Úver a dlh; Sporenie a investovanie; 

- Riadenie rizika a poistenie. 

Očakávania opisujú, akým spôsobom by mali žiaci byť schopní aplikovať vedomosti a 

zručnosti pri každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach. Očakávania sú 

spracované na úrovni 1 – primárne vzdelávanie a na úrovni 2 – nižšie stredné vzdelávanie. 

V podmienkach  školy boli rozpracované jednotlivé témy a podtémy pre  úroveň  ISCED  1  
a ISCED  2.  Metodický  materiál  je  zverejnený  v zborovniach  a je k dispozícii všetkým 
metodickým orgánom. 

 
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, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 
návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov a nezanedbateľná úloha hodnotenia je 
zvyšovanie autoregulácie žiaka. 

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Budeme dbať na 
to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. 



Hodnotenie budeme robiť na základe určených kritérií v súlade s metodickými pokynmi MŠ 
SR, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. 
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. 
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 

V školskom roku 2015/16 budeme klasifikovať všetky výchovné predmety známkou, okrem 
ETV na r. 5 -9. Známkou budeme hodnotiť aj náboženskú výchovu. Okrem sumatívnych 
výsledkov budeme pokračovať v rozpracovanom normatívnom hodnotení výsledkov žiakov 1. 
- 4. r. a 5.- 9. r. formou hodnotiaceho portfólia. V tejto oblasti je potrebné doceniť prínos tejto 
formy hodnotenia, ktorej výsledkom je najmä zvýšenie sebaregulácie dieťaťa.  

Pri hodnotení je potrebné do popredia pozornosti učiteľa dať sebahodnotenie žiaka, aby sa 
žiak vedel správne ohodnotiť, a tým upravovať svoj hodnotový rebríček . 

Hodnotiace portfólio žiaka: 

Obsah:        -     písomné skúšky (polročné a koncoročné) z matematiky a slovenského   
jazyka, 

- riaditeľské a inšpekčné previerky, 

- dobre spracované projektové práce, zvlášť pekné výtvarné a slohové 
práce, 

- „tzv. zelené listy“ (list, do ktorého si žiak sám zapisuje svoje významné 
kladné výsledky, napr. pochvaly, dobré skutky, nula vymeškaných hodín, 
účasť v súťažiach a olympiádach ap.) 

- „tzv. sivé listy“ (list, do ktorého si opäť sám zapisuje svoje negatívne 
výsledky, napr. bitky, krádeže, zápisy do triednej dokumentácie, 
neospravedlnenú absenciu ap.) 

- ročný prírastkový diagram známok za jednotlivé predmety - riadkový, 

- ročný dosahovaný diagram priemerného prospechu - stĺpcový, 

- polročné a koncoročné známky. 

 (Hodnotiace portfólio je súčasťou dokumentácie triedneho učiteľa. Triedny učiteľ ho 
pre každého žiaka založí v prvom a v piatom ročníku (zakladač), portfólio postupuje so 
žiakom počas jeho školskej dochádzky na 1. i na 2. stupni ZŠ. Triedny učiteľ kontroluje 
jeho úplnosť a vierohodnosť. Triedny učiteľ a žiaci si ho dopĺňajú minimálne jedenkrát do 
mesiaca.  

 Portfólio neslúži len učiteľovi, triedny učiteľ ho využije pri konzultáciách so zákonným 
zástupcom, ktorý tak získa väčší prehľad o svojom dieťati, ale je predpoklad, že bude mať 
dosah na sebareguláciu samotného žiaka, veď každý človek vo vnútri túži po úspechu. 
(Po skončení dochádzky ho odovzdáme žiakovi.) 

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

Základ hodnotenia zamestnancov je položený v zákone o pedagogických zamestnancoch 
a získavaní kreditov. Zákon jednoznačne priraďuje zamestnancom jeho hodnotenie aj 
ohodnotenie. Podklady budeme okrem foriem predpísaných zákonom získavať najmä:  

- Osobná karta kreditného systému, 
- Pozorovania (hospitácie), 
- Hodnotiaci pohovor, 
- Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy 

konané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší 
stupeň školy a pod.), 

- Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa, 
- Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti, spracovanie a úspešnosť projektov 
a pod., 



- Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy, 
- Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené 

hodiny“), 
- Hodnotenia 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, 
-  aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené 

v ŠkVP.  
Dôraz je kladený na: 

- 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 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, vrátane návrhov a opatrení. 
Monitorujeme pravidelne: 

- podmienky na vzdelanie, 
- 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,  
- úroveň výsledkov práce školy. 
   

Kritériom pre nás je: 
- spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov, 
- kvalita výsledkov.  

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  
- dotazníky pre žiakov a rodičov,  
- dotazníky pre absolventov školy,   
- analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach,  
- SWOT analýza, 
- hodnotiace a zisťovacie pohovory vedenia, vyučujúcich s rodičmi, so zástupcami 

obce a verejnosti. 
Otázky zameriavame na :  

- možnosť skontaktovania sa so školou, dostatok informácií o škole, spokojnosť 
s prácou učiteľov, hodnotením žiakov a klasifikáciou, využitím mimovyučovacieho 
času - kurzy, výlety, vzdelávacie zájazdy a pod.,  

- rozvoj osobnosti,  
- rozvoj vedomostí,  
- rozvoj myslenia, 
- rozvoj správania sa, 
- rozvoj komunikačných spôsobilostí, 
- rozvoj počítačovej gramotnosti,  
- rozvoj všeobecnej vzdelanostnej úrovne, školskú disciplínu, otázky na vzájomnú 

pomoc, vzťahy medzi spolužiakmi, šikanovanie. 
 
 

IV. Školský učebný plán  
 

Pri tvorbe školského učebného plánu sme vychádzali zo rámcového učebného plánu, 
kádrových možností, priestorových možností, záujmu žiakov a rodičov. 



Voliteľné hodiny sme sa rozhodli použiť na posilnenie povinných učebných predmetov. 
 

 
Všeobecné poznámky 

 
Vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút. 

Cudzí jazyk – v primárnom vzdelávaní (ISCED 1) sa vyučuje anglický jazyk, v nižšom 
strednom vzdelávaní (ISCED 2) ako profilujúci anglický jazyk a ako druhý cudzí jazyk je 
nemecký. Náboženská výchova a etická výchova sa vyučuje v skupinách podľa počtu 
žiakov, najvyšší počet žiakov je 20. V skupine môžu byť aj žiaci viacerých ročníkov, ak 
počet žiakov v skupine klesne pod 12. 

Telesná výchova v nižšom strednom vzdelávaní (ISCED 2) sa delí na skupiny - chlapcov 
a dievčatá, najvyšší počet žiakov v skupine je 25. ( ak počet detí klesne pod 12 žiakov, 
možno do skupín spájať aj deti rôznych ročníkov. ) 

Výtvarnú výchovu a pracovné vyučovanie možno vyučovať v dvojhodinových celkoch každý 
druhý týždeň. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN ZŠ LIETAVSKÁ LÚČKA V ŠK.R. 2015/2016 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 

1.r. 
inovovaný 

2.r 3.r. 4.r. 
Počet hod. 

za  
1. – 4. r. 

5.r. 
inovovaný 

6.r. 7.r. 8.r. 
 

9.r. 
Počet hod. 

za  
5. – 9. r. 

ŠVP vol.
h. 

ŠVP vol.h
. 

ŠVP vol.h
. 

ŠVP vol.h
. 

ŠVP ŠkVP ŠVP vol.h
. 

ŠVP vol.h. ŠVP vol.h. ŠVP vol.h
. 

ŠVP  vol. h ŠVP ŠkVP 

Jazyk a komunikácia  slovenský jazyk a  
literatúra  

9 - 6 3 6 3 6 3 27 36 5 - 4 1 4 1 5 - 5 - 23 25 

prvý cudzí jazyk ANJ - 1 - - 3 - 3 - 6 7 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 15 15 

druhý cudzí jazyk  - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 4 8 

Príroda 
a spoločnosť  
 

prírodoveda - - 1 - 1 - 1 - 3 3 - - - - - - - - - - - - 

vlastiveda  - - 1 - 1 - 1 - 3 3 - - - - - - - - - - - - 

Človek a príroda  prvouka 1 -       1 1             

fyzika - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 2 - 1 1 5 7 

chémia - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 1 4 5 

biológia  - - - - - - - - - - 2 - 1 1 1 1 1 1 1 1 6 10 

Človek a spoločnosť  dejepis - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - 1 1 2  6 9 

geografia  - - - - - - - - - - 2 - 1 1 1 - 1 1 1 1 6 9 

občianska náuka  - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 4 5 

Človek a hodnoty   etická výchova 
/nábož. výchova   

1 - 1 - 1 - 1 - 4 4 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 4 4 

Matematika  a práca 
s informáciami 

matematika 4 1 4 1 3 2 3 2 14 20 4 1 3 2 4 1 4 1 4 1 19 25 

informatika - - - - - - - - - - 1 -  1 1 - 1 - - - 3 4 

informatická výchova - - 1 - 1 - 1 - 3 3 - - - - - - - - - - - - 

Človek a  svet práce  pracovné vyučovanie  - - - - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - 

svet práce   - - - - - - - - - - - - - - 1 - 
 

- - - 1 1 

technika - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 2 
 

tvorba živ. prostredia - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - 

Umenie a kultúra  výtvarná výchova  2 - 1 1 1 - 1 - 5 6 1 - 1 - 1 - - - - - 3 3 

hudobná výchova  1 - 1 - 1 - 1 - 4 4 1 - 1 - 1 - - - - - 3 3 

výchova umením - - - - - - - -  - - - - - - - - - 1 - 1 1 

Zdravie a pohyb  telesná výchova 2 - 2 - 2 - 2 - 8 8 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 10 10 

Povinná časť  20 - 18 - 20 - 21 - 79  24 - 22 - 25 - 25 - 23  119  

Voliteľné hodiny  - 2 - 5 - 5 - 5  17 - 3 - 8 - 5 - 5  7  28 

Spolu : hodiny   22 23 25 26 96 27 30 30 30 30 147 



 

Prílohy č. 1 - 19: Rozpracovanie obsahu učiva jednotlivých predmetov  

 

Príloha č. 20:  Ciele, kritériá a nástroje hodnotenia 
 

Ciele, kritériá a nástroje hodnotenia 

Ciele, kritériá a nástroje hodnotenia jednotlivých oblastí sú uvedené nižšie vrátane intervalu 
hodnotenia. Výsledky hodnotenia, rovnako ako závery a opatrenia sa budú pravidelne 
prerokovávať v rade školy, žiackom parlamente a najmä na poradách zboru. 

Oblasť Cieľ Kritérium Nástroj Interval 

Podmienky na 
vzdelávanie 

príjemné a inšpiratívne 
prostredie, kvalitné 
vybavenie s efektívnym 
využitím 

spokojnosť 
žiakov, rodičov 
a učiteľov 

dotazník pre 
žiakov, rodičov, 
SWOT analýza 
učiteľov 

raz ročne, 

marec alebo 
apríl 

Priebeh 
vzdelávania 

kvalitná práca učiteľov pri 
naplňovaní zámerov ŠkVP 

spokojnosť  
žiakov 
a rodičov, 
kvalita 
výsledkov 

sebahodnotenie 
učiteľov, dotazník 
pre žiakov, 
porovnávacie 
testy 

dva razy ročne 
február a jún 

Podpora 
žiakov 

primeraná podpora 
nadaných, ale aj 
problémových žiakov 

kvalita 
výsledkov 

výsledky súťaží, 
porovnávacie 
testy, prijímanie 
na SŠ 

výsledky 
súťaží dva razy 
ročne, 
porovnávacie 
testy- 5. ročník 
v MAT a SJL – 
vstupný test, 9. 
ročník v MAT a 
SJL 6 x za rok 
(10.,11.,12.,1., 
2., 3.mesiac) 

Výsledky 
vzdelávania 

úspešné absolvovanie 
štúdia, zvládnutie výstupov 
ŠkVP, rozvoj zručností z 
ŠkVP 

kvalita 
výsledkov 

klasifikácie, 
hodnotenie 
kľúčových 
kompetencií, 
porovnávacie 
testy,  

dva razy ročne 

  

  

  

  

  

Riadenie školy efektívny chod školy, 
plnenie zásad ŠkVP, 
vytvorenie podmienok na 
realizáciu žiakov a učiteľov 

prevaha 
pozitívneho 
hodnotenia 

SWOT analýza 
dotazník pre 
rodičov a 
absolventov 

raz ročne 

Výsledky 
práce školy 

naplnenie koncepčných 
zámerov ŠkVP 

výrazná 
prevaha 
spokojných či 
skôr 
spokojných 
respondentov 

dotazník pre 
rodičov a žiakov 

raz ročne 

 

 


