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Motto:

Človek je naozaj etickým iba vtedy, ak podporí život všade tam,
kde mu môže pomôcť, a ak sa vystríha uškodiť všetkému živému.
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I. Všeobecná charakteristika školy

1. Veľkosť a umiestnenie školy
Základná škola, Dudova 2, Bratislava, je plne organizovaná škola, ktorá začala písať svoju

históriu v školskom roku 1977, ako prvá sídlisková škola, v tomto školskom roku oslavujeme
40 rokov.

22 triedna škola poskytuje žiakom 1.- 9. ročníka základné vzdelanie a pripravuje ich na
ďalšie štúdium. Škola stojí vo veľmi peknej časti Petržalky, máme vo svojom okolí veľa
prírody. Škola je obklopená zeleňou. Neustále sa snažíme nielen školu ale aj jej okolie
zlepšovať, upravovať, aby sa u nás každý cítil príjemne.

Medzníkom v jej vývoji bolo získanie právnej subjektivity v roku 1997 a zlúčenie so ZŠ
Dudova 4 v roku 1998.

2. Charakteristika žiakov
V škole si plnia povinnú školskú dochádzku žiaci s trvalým bydliskom v 3. školskom

obvode, do ktorého patria ulice Ambroseho, Bradáčova, Hrobákova, Kutlíkova, Romanova,
Rovniankova, Starhradská, Starohájska. Máme v triedach i veľa žiakov z iných obvodov
a tešíme sa ich záujmu o našu školu.

3. Charakteristika pedagogického zboru
Pedagogický zbor na škole je už niekoľko rokov stabilizovaný. Počet pedagogických

zamestnancov sa mení podľa počtu tried a napočítaných úväzkov. Všetci pedagogickí
zamestnanci majú požadované vzdelanie, sú kvalifikovaní na vykonávanie svojej práce.
Priebežne sa učitelia zúčastňujú vzdelávania, ktoré organizuje MPC a iné organizácie.
V tomto majú aj v tomto školskom roku podporu zo strany vedenia školy. Na škole pracuje aj
školský špeciálny pedagóg, školský psychológ a výchovný poradca, ktorí sú k dispozícii
nielen žiakom, ale i rodičom. Škola má v tomto školskom roku deväť oddelení ŠKD. Určité
problémy v pedagogickom zbore môžu nastávajú postupným odchodom kolegov do
starobného dôchodku a nástupom mladších kolegýň na materskú dovolenku.

4. Organizácia prijímacieho konania
Škola v školskom roku 2016/2017 neorganizuje prijímacie konanie. Do prvého ročníka

budú zaradení všetci žiaci na základe zápisu. Do piateho ročníka sú zaradení všetci žiaci, ktorí
úspešne absolvujú štvrtý ročník. Žiaci z iných obvodov môžu byť prijatí na základe žiadosti
zákonných zástupcov rozhodnutím riaditeľa školy.

5. Dlhodobé projekty
Projekty, do ktorých sa zapájame, sú blízke životu a upozorňujú na problémy spoločnosti

a celej našej planéty, rozširujú vedomostný obzor žiakov, rozvíjajú tvorivosť žiakov,
podporujú samostatnosť a túžbu po sebarealizácii, pomáhajú orientovať sa v dnešnom svete
a vytvárať si správne postoje a názory. Uvedené projekty nám pomáhajú plniť naše ciele
v environmentálnom a ekologickom zameraní školy. Výsledky činnosti v projektoch
prezentujeme výstavkami v priestoroch školy, na akadémiách, pracovných stretnutiach, rade
rodičov.

Škola podporujúca zdravie
Zlepšenie zdravotného stavu žiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov školy

a zveľaďovanie životného prostredia našej školy, školského areálu.
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Správaj sa normálne
Je sprievodcom pre žiakov, ako sa vyhnúť riziku stať sa obeťou trestného činu alebo i
vlastného nepremysleného konania.

Záložka do knihy
Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami, podpora čítania
prostredníctvom výmeny záložiek do kníh

Petržalská super škola
Propagácia vedy, zvýšenie záujmu detí o vedu a techniku

OFN Petržalka
Zintenzívnenie činnosti ŠKDv športovej oblasti a prezentácia detí na verejnosti

Petržalka v pohybe
Zapojenie detí do športových aktivít.

Tanec v duši
Rozvíjanie estetického cítenia a vzťahu k tancu. Prezentácia detí na verejnosti.

Baterky na správnom mieste
Ochrana životného prostredia, separovanie odpadu.

Supertrieda
Posilnenie triedneho kolektívu, prevencia šikanovania, vytváranie dobrých vzťahov v
kolektíve.

Olompiáda
Separovaný zber plastu a papiera, ochrana životného prostredia.

Motýlia záhrada
Objavenie tajomstva motýlieho života, environmentálna výchova.

Druhý krok
Preventívny program- predchádzanie agresivite, šikanovaniu, zvyšovanie tolerancie

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím
elektronického testovania
Ponúka učiteľom nové metódy a nástroje ako jednoducho urobiť hodiny angličtiny
atraktívnejšie. Žiakom prináša interaktívne a zábavné vyučovacie hodiny

Podpora polytechnickej výchovy
Zatraktívnenie a zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu v oblastiach zameraných na
polytechnickú výchovu

Nové trendy vzdelávania učiteľov AJ pre 1. a 2. stupeň
Zvyšovanie kvality vyučovania anglického jazyka.

Deň otvorených dverí
Budovanie dobrého mena školy, upevňovanie školských tradícií a zvykov.



5

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Rodičia sú pravidelne informovaní o živote v škole prostredníctvom školskej webovej

stránky, školských časopisov Dudoviny a Dudováčik, na triednych schôdzkach a počas
konzultačných hodín. Zákonný zástupca môže školu navštíviť kedykoľvek v pracovnom čase.
Spolupráca s rodičmi v OZ Spolok priateľov školy je veľmi dobrá. Za posledné 2 roky
svojimi aktivitami prispeli výrazne k modernizácii školy. Členovia tejto organizácie sa
pravidelne stretávajú a na svoje zasadnutia prizývajú aj vedenie školy. Cieľom školy je čoraz
viacej zapojiť rodičov do školského života. Škola má dobrú spoluprácu so zriaďovateľom MČ
Bratislava Petržalka, CVČ, MPC, CPPPaP v Petržalke, Miestnou knižnicou, MŠ Bradáčova
a Rovniankova, políciou, UNICEF-om, SČK.

7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

Každá trieda na škole má svoju kmeňovú učebňu. Okrem klasických tried máme zriadené 2
učebne cudzích jazykov, multimediálnu učebňu (interaktívna keramická tabuľa, PC,
projektor), multifunkčnú učebňu, 2 počítačové učebne (s 15 počítačmi a dataprojektorom, s
12 počítačmi a dataprojektorom), školskú knižnicu, špeciálne odborné učebne pre vyučovanie
fyziky a chémie (s notebookom a dataprojektorom), technickej výchovy - stolárska dielňa,
cvičnú kuchynku a herňu ŠKD, ktorá je obohatená interaktívnou tabuľou. Tieto učebne
umožňujú plne realizovať učebné osnovy. Každoročne dopĺňame kabinety nákupom
učebných pomôcok, ktoré umožňujú tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie.

Škola má dobré podmienky na vyučovanie telesnej výchovy. K dispozícii máme dve
telocvične a športové ihrisko. V zlom technickom stave je atletická dráha, doskočisko na skok
do diaľky. Modernizáciu športového areálu vyžaduje veľké finančné investície, ktoré
plánujeme získať formou projektov. Vďaka úspešne podanému projektu ,,Do sport in the new
gym“ sme získali od firmy Henkel Slovensko, spol. s.r.o. dotáciu vo výške 2 500,-€ na
rekonštrukciu telocvične. Naša spoluúčasť bola vo výške 1 270,- €. V tomto školskom roku
má škola možnosť využívať aj novo vybudované multifunkčné ihrisko V roku 2015 sme
vypracovali opätovne v spolupráci s Petržalskou tenisovou školou projekt na základe výzvy
Úradu vlády – podpora športu projekt Multifunkčné ihrisko - športujeme na Dudovej, a boli
sme úspešní. V mesiacoch máj - jún 2016 prebehla výstavba ihriska, dotácia z úradu vlády
bola vo výške 40 000,- €. Výstavbu spolufinancovala TŠP - tenisová škola Petržalka vo výške
viac ako 30 000,- €. Škola mala spoluúčasť vo výške 5 312,- €.

Škola má vlastnú kuchyňu s jedálňou, v ktorej sa stravuje priemere 370 žiakov. Zariadenie
kuchyne postupne modernizujeme.

Vďaka finančným prostriedkom od zriaďovateľa, vlastným zdrojom a Spolku priateľov
školy postupne rekonštruujeme interiér školy (rekonštrukcia a modernizácia sociálnych
zariadení už prebehla v trakte B3, postupne vymieňame školského nábytok v triedach).

Problémové sú hygienické zariadenia trakte B1, kde sme riešili niekoľko havarijných
stavov aj počas leta 2016.

Vďaka účasti na projekte Podpora polytechnickej výchovy sme získali veľmi kvalitné
učebné pomôcky na vyučovanie chémie, fyziky, biológie a technickej výchovy. Zlepšujeme
podmienky pre vyučovanie aj vďaka zberom druhotných surovín, príspevkami od rodičov
a zapojením sa do projektov. Reagujeme i na rôzne ponuky firiem, ktoré ponúkajú vhodný
nábytok do školy, počítače, monitory, premietacie plátna, stoly, stoličky, kreslá, skrine, čím
nám pomáhajú zlepšiť pracovné prostredie  nielen pre žiakov, ale aj pre zamestnancov.

V škole sú prenajaté priestory pre zubnú ambulanciu, ktorej služby využívajú aj žiaci
a zamestnanci našej školy.
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8. Škola ako životný priestor
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, treba klásť dôraz na upravené

a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy
na informačných tabuliach, webovej stránke školy a nástenkách, budovanie priateľskej
atmosféry medzi žiakmi a navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi. Ku zlepšeniu atmosféry
a vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi prispieva práca žiackeho parlamentu, aktivity školskej
špeciálnej pedagogičky, výchovnej poradkyne a koordinátorky prevencií.

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

Bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky 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, ktoré sa realizujú
podľa stanoveného harmonogramu. Vnútorný poriadok školy je zverejnený na webovej
stránke školy, rodičia sú s ním oboznámení na prvom triednom aktíve. Škola vedie agendu
úrazov, zamestnanci sú pravidelne preškoľovaní. Túto agendu vedie bezpečnostný technik
školy.

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

1. Pedagogický princíp školy

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život v 21. storočí, ktorý
od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť
problémy.

 Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme,
schopného seba motivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Dosiahnuť zvýšenie
gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole.

 Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy,
so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.
Športovo nadaných žiakov rozvíjať v športových krúžkoch a kluboch.

 Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu,
sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Vychovávať žiakov v duchu humanistických
princípov. V spolupráci s rodičmi zo žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných,
morálne vyspelých a slobodných ľudí.

2. Výchovné a vzdelávacie ciele našej školy
Náš program reaguje na súčasné zmeny vo svete (ekologické a civilizačné problémy,

zmeny pracovných činností, využívanie informačných technológii, medziľudské vzťahy…).
Je preto zameraný na výchovu človeka:
- odolného psychickej i fyzickej záťaži,
- samostatného, zodpovedného, pripraveného riešiť problémy.

Dať každému žiakovi taký základ, ktorý potrebuje pre kvalitný a úspešný ďalší život,
naučiť ho presadiť sa v určitom obore a dobre pracovať v tom, čo ho baví, alebo k čomu má
vzťah.



7

Ciele nášho výchovno-
vzdelávacieho programu Usilujeme sa, aby náš žiak:

celoživotné vzdelávanie

učíme sa pre život v 21.
storočí

naučil sa učiť,
snažil sa aktívne osvojovať nové poznatky,
vyhľadávať potrebné informácie z rôznych zdrojov
(literatúra, tlač, internet…),
mal všeobecný prehľad o dianí u nás i vo svete,
uvedomoval si dôležitosť vzdelania,
mal kladný vzťah ku vzdelaniu,
mal určitú zásobu zručností, znalostí, ktoré bude ďalej
rozvíjať,
zodpovedal za svoju prácu i za seba,
orientoval sa v tlači a médiách.

naučiť sa používať mozog

premýšľať

využívanie dostupných
prostriedkov a vedomostí
k tvorivej činnosti

tvorivo myslieť

ovládal PC a pracoval s Internetom,
poradil si s vyriešením problémov a situácii primerane
k veku,

kriticky rozmýšľal o informáciách, ktoré získa,
rozlišoval podstatné od nepodstatného,

využíval svoje znalosti a schopnosti pre svoj život,

riešil vhodne krízové situácie.

komunikácia dokonale používal materinský jazyk,
vyjadroval svoj názor vhodným spôsobom a obhájil si ho,
bol schopný vyjadriť svoje myšlienky a pocity,
názory vyjadroval adekvátne,
vhodne sa vyjadroval ku kritike a prijímal kritiku druhých,
počúval a rešpektoval názory druhých,
komunikoval v anglickom jazyku v bežných situáciách.

spolupráca a úcta dodržoval stanovené pravidla v skupine,
plnil dané úkoly,
požiadal o pomoc,
vedieť poskytnúť pomoc ostatným,
pochválil prácu druhých,
rešpektoval pripomienky,
úspešne pracovať v tíme, byť tvorivý,
mal vžité pravidlá slušného správania.
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zodpovednosť

sebadôvera

zdravé sebavedomie

slušne jednal a vystupoval,
nebál sa vyjadrovať svoje myšlienky a pocity,
stál si za svojím názorom,
pracoval zodpovedne,
vedel si svoju prácu obhájiť,
poznal spoločenské normy,
reálne hodnotil svoje schopnosti,
dokázal povedať aj „NIE“,
orientoval sa v bežnom živote,
naučil sa zodpovedať za svoje jednanie,
poznal svoje práva a povinnosti,
bol si vedomí svojej vlastnej jedinečnosti.

pozitívny postoj k životu

prejavovať city

uvedomoval si, že je súčasťou prírody,
uvedomoval si nutnosť jej ochrany,
mal úctu k sebe a k ostatným,
nemal potrebu sebe ani ostatným ubližovať a
zviditeľňovať sa nevhodným spôsobom,
bol ústretový a slušný.

zdravý životný štýl chránil svoje zdravie a životné prostredie,
vedel poskytnúť 1. pomoc,
staral sa o svoje zdravie a kvalitu svojho života,
vhodne využíval svoj voľný čas,
aktívne alebo rekreačne športoval,
vážil si sám seba,
cítil sa ako súčasť prírody,
bol odolný voči negatívnym spoločenským vplyvom.

tolerancia, ohľaduplnosť
a spolužitie

vedel žiť v mieri s ľuďmi inej rasy a vyznania,
komunikoval s ľuďmi vhodným spôsobom,
uznával ostatných,
správne reagoval na irónie od ostatných a ovládal iróniu
vlastnú.

osobný rozvoj
sebahodnotenie
sebarealizácia

mal predstavu o budúcom povolaní,
poznal svoje prednosti,
objektívne posudzoval svoje schopnosti,
vedel zhodnotiť výsledky svojej práce i ostatných.
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Veľký dôraz budeme hneď od začiatku školského roka klásť na vytvorenie dobrého
kolektívu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a seba hodnotenia žiaka. Chceme, aby žiaci
získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné a slabé stránky, vedeli odbúrať stres, zlé návyky
pri učení.

3. Zameranie školy a stupeň vzdelania

Vlastné zameranie školy predstavuje jej komplexnú charakteristiku. Zameranie vychádza
z analýzy školy, tak aby sa využili klady a eliminovali nedostatky s cieľom charakterizovať
školu. Z charakteristiky školy vyplýva, aký je východiskový stav pre ďalšiu pedagogickú
činnosť školy, čo môžeme ponúknuť, alebo ktoré aktivity zatiaľ nemôžeme realizovať, ako
chceme súčasné podmienky postupne zmeniť a aké sú budúce zámery vo vzťahu k zvýšeniu
kvality vzdelávania. K tomu bola spracovaná SWOT analýzu školy. Cez ciele školy
realizovať školský vzdelávací program, tak aby sme profil absolventa získali pomocou
obsahu, vhodných metód a voliteľných predmetov
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SWOT ANALÝZA ŠKOLY

Okruhy SWOT
Silné stránky  poloha školy z hľadiska polohy

 kvalifikovaný učiteľský zbor
 individuálna integrácia žiakov
 školský špeciálny pedagóg
 mimoškolské aktivity
 prístup k deťom a príjemná atmosféra
 služby poskytované školskou jedálňou
 prístup k informáciám vo výchovno-vzdelávacom procese
 v rámci ŠKD činnosti poskytujeme služby rodičom
 jedinečnosť v športovej príprave – tenis, lukostreľba,

taekwondo, basketbal, futbal,
 zlepšujúce sa materiálno technické vybavenie školy
 využívanie počítačov vo vyučovacom procese
 dobrá a úspešná spolupráca školy s rôznymi partnermi a

organizáciami
Slabé stránky  nejednotnosť a nedôslednosť učiteľov pri výchovnom pôsobení

na deti
 náročná komunikácia s rodičmi žiakov so slabým prospechom

a výchovnými problémami
 zápasíme so slabou prípravou žiakov na vyučovanie, slabou

motiváciou na dosiahnutie lepších výsledkov
 benevolentný prístup niektorých rodičov k absencii svojich

detí,
 nedostatočná čitateľská gramotnosť, čítanie s porozumením

najmä u žiakov 2. stupňa
 nedostatok finančných prostriedkov
 komplexné vyučovanie informatiky na škole
 veľká byrokratická záťaž učiteľov
 nedostatok učebníc pre žiakov

Príležitosti  priestory a ponuka pre záujmovú činnosť
 akcie pre rodičov a širokú verejnosť
 dostupnosť a zameranie školy
 väčšia informovanosť v médiách
 vonkajšie priestory školy
 zapojenie a realizácia projektov

Hrozby  možnosť výberu inej školy v meste Bratislava
 financie na prevádzku školy
 nezáujem rodičov venovať sa viacej deťom
 nezáujem o učiteľské povolanie,
 finančná motivácia pre učiteľov
 vzťahy medzi žiakmi, šikanovanie, vandalizmus
 nárast patologických javov a sociálnych problémov

Spojenci školy  rodičia
 MČ ako zriaďovateľ
 sponzori
 učitelia
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Nepriatelia školy  štátny rozpočet
 nespolupracujúci rodičia

Rozšírenie
predmetov  ponuka pestrého ŠVP v 1. a 5. ročníku

 cudzie jazyky od 1. ročníka
 informatika
 prírodovedné predmety (v ponuke)

Čo zlepšiť v škole  získavanie sponzorov
 športové zázemie
 IKT - vybavenie
 vzájomný prístup učiteľ – žiak - rodič



12

3. Profil absolventa

Absolvent našej školy by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný
vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine
a 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, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa
porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít.

Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o vzdelaní
Podľa § 16 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti
školského vzdelávacieho programu pre prvý stupeň základnej školy získavajú žiaci primárne
vzdelanie a úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti školského
vzdelávacieho programu pre druhý stupeň základnej školy získavajú nižšie stredné
vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Profil absolventa - ISCED 1 – primárne vzdelávanie

Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené (aj vlastným podielom) základy
čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudol
základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie
spôsobilostí. Získal predpoklady na to, aby si vážil sám seba i druhých ľudí, aby dokázal
ústretovo komunikovať a spolupracovať

Má osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka.
Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných

stupňoch vzdelávania.
Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):

Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
- vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou

primárnemu stupňu vzdelávania,
- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležte 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 doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej

komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,
- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie,
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzi kultúrnej

komunikácie,
- 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

Kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického myslenia a základné
schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky
- používa základné matematické myslenie na riešenie 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,
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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,
- získal základy algoritmického myslenia,
- chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
- vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT,

Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť
- 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,

Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať

ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie 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,

Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)
- má základy pre smerovanie k pozitívnemu seba obrazu 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 sociálno-emočnej klímy v triede a svojím konaním prispieva k

dobrým medziľudským vzťahom,

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 postoj,
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- 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.
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Profil absolventa - ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie

Je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetentnostiach), ktoré zahrňujú komplex
vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi
poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do
spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť
svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote.

Kľúčové spôsobilosti sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a
zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a
hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť
neustále sa rozvíjať (a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej
flexibility). Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho (školského) vzdelávania, ale aj
neformálneho vzdelávania, ako aj neinštitucionálneho vzdelávania.

Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú
medzi predmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu
vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu a iných
rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v rámci školy.

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

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,

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 prace 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,

kompetencie (spôsobilosti) 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),
- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené

úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov
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kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií
- má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,
- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom

prostredí,
- je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá,
- dokáže využívať IKT pri vzdelávaní,

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a

tvorivom myslení,
- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,
- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu

zvažovať úrovne ich rizika,
- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov,

kompetencie (spôsobilosti) občianske
- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva,

uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,
- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp.

spoločnosti,
- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam,

prispieva k naplneniu práv iných,
- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,
- má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a

zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia,

kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne
- dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu, buduje si vlastnú

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,
- vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami

a potrebami,
- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,
- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať

sociálne prospešné zmeny v medzi osobných vzťahoch,

kompetencie (spôsobilosti) pracovné
- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,
- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,
- chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní,
- dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach,

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

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

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,
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 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.

4. Pedagogické stratégie

Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, seminárov, diskusií, samostatných
a tímových projektov, dlhodobých samostatných prác, prezentácií a obhajob výstupov,
praktickej výučby.

Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo
vyučovaní. V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie,
samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími
vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností.

Školský špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.

Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy.
(Napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu
a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov, mestskú políciu, políciu v projekte
Správaj sa normálne a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným
príkladom).

Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach hlavne v športe a rozvíjať ho do
maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich
cieľavedomé zvládanie učiva.

Dôležitým odporúčaním do budúceho školského roka je pre nás potreba orientácie na
pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

Škola poskytuje vzdelávanie aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami podľa kategórie, resp. otvorenosť školy pre všetkých žiakov teda aj žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia, žiakov cudzincov žijúcich na Slovensku a žiakov so
špecifickými poruchami učenia

Školský psychológ v spolupráci s triednymi učiteľmi predovšetkým na 1. stupni ZŠ
vykonáva depistáž detí so špecifickými poruchami učenia a pre komplexnú diagnostiku.
CPPPaP odporučí zákonným zástupcom žiaka vyšetrenie v CPPPaP. Súčasťou správy
z komplexného psychologického a špeciálne pedagogického vyšetrenia je odporučenie
k špeciálnej pedagogickej starostlivosti. Deti so záväznejšími formami sú podľa odporučenia
CPPPaP individuálne integrované a vyučovanie prebieha podľa Individuálneho vzdelávacieho
plánu (IVP). IVP je koncipovaný na základe doporučení CPPPaP, je tu predovšetkým
stanovená starostlivosť o žiaka, špeciálne pomôcky spôsob hodnotenia a klasifikácie. Na
tvorbe IVP sa podieľa triedny učiteľ, vyučujúci príslušných predmetov, rodič žiaka, prípadne
ďalší odborník. Supervízorom IVP je špeciálny školský pedagóg a výchovná poradkyňa. IVP
schvaľuje riaditeľ školy Metodickú pomoc pri nápravách ŠPU poskytuje školský psychológ,
špeciálny pedagóg a pracovníci CPPPaP v Petržalke. Pre úspešné vzdelávanie žiakov
z kultúrne odlišného a sociálne z nevýhodného prostredia je najdôležitejším činiteľom učiteľ,
ktorý pozná žiakov a ich rodinné prostredie a vytvára v triede priaznivú klímu a atmosféru
tolerancie. Žiaci z rodín s nízkym sociálne - kultúrnym a ekonomickým postavením sú viacej
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ohrození sociálne patologickými javmi, a preto je nutné v triedach venovať veľkú pozornosť
prevencii.

6. Plán multikultúrnej výchovy

Ukladá pedagogickým zamestnancom školy venovať zvýšenú pozornosť vytváraniu
priaznivej klímy školy a jednotlivých tried, podporujúcich vzájomný rešpekt a partnerské
vzťahy medzi učiteľom a žiakom, tímovou spoluprácou sebaúctou, komunikačnými
zručnosťami a vytvoriť bezpečné nažívanie, rozvíjať priaznivé postoje k ľuďom inej
národnosti, etnickej, alebo náboženskej príslušnosti každodenným osobným príkladom,
komunikovať s deťmi a mladými ľuďmi na báze vzájomného porozumenia, tolerancie a
otvoreného jednania, vhodne využívať vecný obsah každého vyučovaného predmetu a
pracovať s doporučenou literatúrou zoznamovať žiakov so základnými údaji o menšinách,
ktoré u nás žijú, s ich kultúrou, dejinami a rozvíjať u nich vedomie spolužitia, učiť žiakov
chápať a oceňovať rozdielnosť jednotlivcov a vážiť si každého človeka, každej minority,
každej kultúry, nenechať bez povšimnutia žiadny prejav ani náznak intolerancie, xenofóbie,
alebo rasizmu a okamžite prijímať vhodné konkrétne opatrenia pri prevencii intolerancie,
rasizmu a xenofóbie intenzívnejšie spolupracovať s rodinami žiakov, podľa možností i pre
voľno časové aktivity ponúkať programy rozvíjajúce toleranciu a podporujúce všestranný
rozvoj osobnosti žiaka, so žiakmi otvorene diskutovať o uskutočnených besedách,
prednáškach, návštevách filmových a divadelných predstavení, televíznych a rozhlasových
relácií, ktoré obsahovo súvisia s intoleranciou, xenofóbiou a rasizmom, využívať programy
a ponúkať spoluprácu v oblasti vzdelávania s neštátnymi subjektmi, ktoré majú v programe
multikultúrnu výchovu, vzdelávanie Rómov, odídencov a rôznych národností a etník.

7. Začlenenie prierezových tém

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných
osnovách jednotlivých predmetov.

Prierezové témy

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PRIEREZOVÝCH TÉM

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú
cez obsahové vzdelávacie oblasti. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a neformálnej
realizácie prierezových tém je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód.

Prierezové témy realizujeme viacerými spôsobmi:

- ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu jednotlivých predmetov – bližšie sú uvedené
v učebných osnovách týchto predmetov,

- formou účelových cvičení a didaktických hier - ochrana života a zdravia, dopravná
výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova,

- formou záujmovej mimoškolskej činnosti - osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života a
zdravia, environmentálna výchova, multikultúrna výchova

- zriadením vyučovacieho predmetu v rámci školského vzdelávacieho programu – mediálna
výchova,

- organizovaním mimoškolských podujatí – prezentácia projektov, akadémie, literárne,
hudobné a výtvarné podujatia, športové školské súťaže, projekty s tematikou dopravnej
bezpečnosti, ochrany zdravia, regionálnej výchovy a tradičnej kultúry, environmentálnej
výchovy,
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- realizovaním škôl v prírode, lyžiarskeho výcviku a plaveckých kurzov (regionálna
výchova, environmentálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj),

- návštevou detského dopravného ihriska s cieleným zameraním na dopravnú výchovu,
- vydávaním školských časopisov Dudoviny a Dudováčik – mediálna výchova,
- zberom odpadových surovín a starostlivosťou o areál školy – environmentálna výchova,
- účasťou na kultúrnych podujatiach a výchovných koncertoch - osobnostný a sociálny

rozvoj, multikultúrna výchova, mediálna výchova, environmentálna, regionálna výchova
- účasťou na preventívnych programoch Policajného zboru Bratislava V – dopravná

výchova, osobnostný a sociálny rozvoj – šikanovanie, agresivita a iné patologické javy v
živote žiakov, ochrana života a zdravia - používanie legálnych a nelegálnych návykových
látok.

Finančná gramotnosť je rozpracovaná v dokumente školy s názvom Finančná gramotnosť -
Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti do školského vzdelávacieho programu,
viď. príloha.
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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
REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA

DOPRAVNÁ VÝCHOVA

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci,
korčuliari, kolobežkári, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a
pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok.
Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom
školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa
v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. 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 deti 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 detských dopravných ihriskách alebo v
bezpečných priestoroch v okolí 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.

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.
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Organizačne je vhodné prierezovú tému začleniť do viacerých predmetov prostredníctvom
jednotlivých tém, projektov alebo urobiť kurzovou formou, napríklad zamerať sa jeden týždeň
na environmentálnu výchovu – s teoretickou a praktickou časťou.

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.

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, 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.

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

Ochrana života a zdravia (OŽZ) realizujeme prostredníctvom samostatných
organizačných foriem vyučovania – didaktických hier a účelových cvičení. 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,
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- 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.

MEDIÁLNA VÝCHOVA

Žiaci sú už vo veku 7 - 15 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.

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.

Multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných
a spoločenskovedných predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy však možno v obsahovej a
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metodickej rovine či s pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v prírodovedných
predmetoch či pri výučbe materinského a cudzích jazykov.

REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA

Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra vo svojom obsahu sa zaoberá
živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky.
Vhodnými sa javia najmä predmety výtvarná, hudobná, literárna a etická výchova, pracovné
vyučovanie ale aj dejepis, prírodoveda, vlastiveda a geografia
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, mestá v našom kraji čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch,
povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých smeroch, jej flóru a
faunu – význam ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov, objavovanie a spoznávanie
prírodných krás a zaujímavostí Slovenska; povesťami opradené pohoria, oboznámenie sa s
časťami Slovenska formou výletu; povesti z veľkých a starých miest Slovenska; zvyky a
tradície; ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším obyvateľom); pripomíname si našich
predkov.
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PRIEREZOVÉ TÉMY

Obsahový štandard

Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR)

1 Osobnostný rozvoj
2.Rozvoj poznávacích schopností
3. Sebapoznanie a sebaprijatie
4. Sebaregulácia a sebaorganizácia
5. Psychohygiena
6. Kreativita
7. Sociálny rozvoj
8. Spoznávanie ľudí
9. Medziľudské vzťahy
10. Komunikácia
11. Kooperácia a kompetencia
12. Morálny rozvoj
13. Riešenie problémov a rozhodovanie
14. Hodnoty, postoje, praktická etika

Environmentálna výchova (EnV)

1. Ekosystémy
2. Základné podmienky života
3. Ľudské aktivity a problémy životného prostredia
4. Vzťah človeka k prostrediu

Mediálna výchova (MeV)

Okruhy receptívnych činností
1. Kritické čítanie a mediálny odkaz
2. Interpretácia vzťahu mediálneho odkazu a reality
3. Stavba mediálnej správy/odkazu
4. Vnímanie autora mediálnej správy
5. Fungovanie a vplyv médií v spoločnosti

Okruhy produktívnych činností
1. Tvorba mediálneho odkazu
2. Práca v realizačnom tíme

Multikultúrna výchova (MkV)

1. Kultúrna diferenciácia
2. Ľudské vzťahy
3. Etnický pôvod
4. Multikulturalita
5. Princíp sociálneho zmieru a solidarity
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Dopravná výchova (DV)

1. Bezpečne do školy
2. Informácie o doprave v meste, na sídlisku
3. Účastníci cestnej premávky – cyklisti, chodci, korčuliari
4. Prevencie možných rizík a ohrozenia na cestách
5. Význam dopravných značiek
6. Využitie dopravných ihrísk
7. Morálna a právna zodpovednosť účastníka cestnej premávky

Ochrana života a zdravia (OŽZ)

1. Zdravie ako hodnota
2. Hodnota ľudského života
3. Zdravie a choroba
4. Otužovanie, športy
5. Prevencia chrípkového ochorenia
6. Zdravý životný štýl

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti (TPPZ)

1. Vyhľadávanie, triedenie a spracovanie informácií
2. Argumentácia, riešenie problémov
3. Prezentácia témy, seba
4. Tímová práca, tvorba projektov
5. Prezentácia školy

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

Predložený materiál obsahuje tri tematické celky:
1. Môj rodný kraj
2. Objavujeme Slovensko
3. Tradičná ľudová kultúra.

a) Tradičná hmotná kultúra - staviteľstvo, remeselné výrobky, odev,..

b) Tradičná nehmotná kultúra - ústne tradície, ľudová slovesnosť, ľud. hudba, rituály, náb.
sviatky, folklór,..

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

1. hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
2. vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
3. hodnotenie školy.

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Jeho cieľom je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom,
ako žiak zvládol danú problematiku (hodnotenie prepojenia vedomostí so zručnosťami a
spôsobilosťami), v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou
hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce a návod, ako postupovať pri odstraňovaní
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nedostatkov. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov dodržiavame metodické pokyny na
hodnotenie žiakov základnej školy. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami zohľadňujeme možný vplyv zdravotného znevýhodnenia
žiaka na jeho školský výkon (podľa záverov a odporúčaní špeciálno-pedagogického
vyšetrenia žiaka).

Hodnotenie prospechu
Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa na našej škole klasifikuje týmito
stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný.
Neklasifikujú sa etická výchova a náboženská výchova, žiaci sú hodnotení slovami
absolvoval, neabsolvoval.

Stupeň 1 (výborný)
Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo
využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a
tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh,
hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický
prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.

Stupeň 2 (chválitebný)
Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo
využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych,
motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a
kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas
nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický.
Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.

Stupeň 3 (dobrý)
Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných
osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré
využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími
nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri
riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s
učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v
správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností
sú menej kvalitné.

Stupeň 4 (dostatočný)
Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa
učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s
uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri
využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti,
presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú
omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa
opraviť.

Stupeň 5 (nedostatočný)
Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné
medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s
uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri
využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa.
Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a
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grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou
učiteľa.

Vo výslednej známke na konci klasifikačného obdobia hodnotíme:
- písomné práce – štvrťročné, polročné, tematické, krátke kontrolné testy, päťminútovky,

diktáty,
- písomné a ústne odpovede – presnosť, odbornosť, trvalosť osvojenia pojmov, faktov a

definícií, samostatnosť vyjadrovania, použiteľnosť vedomostí v praxi, úroveň
myšlienkových operácií, úroveň požadovaných motorických a intelektuálnych činností,

- stupeň rozvoja kľúčových kompetencií,
- prípravu na vyučovanie,
- úpravu zošitov,
- prezentáciu projektov.

Na objektivizáciu hodnotenia a úrovne zvládnutia vzdelávacích štandardov využijeme
písomné overovanie formou riaditeľských previerok.

Špecifiká hodnotenia predmetov sú uvedené v učebných osnovách týchto predmetov.

Hodnotenie správania
Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – veľmi dobré,
2 – uspokojivé,
3 – menej uspokojivé,
4 – neuspokojivé.

Stupeň 1 (veľmi dobré)
Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa
dopúšťa menej závažných previnení.

Stupeň 2 (uspokojivé)
Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a
usiluje sa svoje chyby napraviť.

Stupeň 3 (menej uspokojivé)
Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších
previnení.

Stupeň 4 (neuspokojivé)
Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné
vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a
zamestnancov školy.

Systém hodnotenia vzdelávacích výsledkov a správania vychádza z Metodického pokynu č.
22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ.

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Hlavným cieľom kontrolnej činnosti je získať objektívne informácie o celkovej úrovni
a výsledkoch práce školy, jej pracovníkov a žiakov. Získané informácie budú využité na
usmerňovanie a vytváranie optimálnych podmienok rozvoja školy.
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Zameranie vnútornej kontrolnej činnosti:

1. Plnenie základných pracovných povinností.
2. Plnenie štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu.
3. Hospodárenie a prevádzka školy.

Plnenie základných pracovných  povinností:
- pracovno-právna oblasť kontroly

 dodržiavanie pracovného poriadku
 dodržiavanie vnútorného poriadku školy
 dodržiavanie aktuálnych pedagogicko -organizačných pokynov ministerstva školstva
 vedenie pedagogickej dokumentácie (triedne knihy, triedne výkazy, záznamy

o nepovinných predmetoch, záznamy o činnosti MZ a PK, rozvrhy hodín)
 plnenie plánovaných úloh v školskom roku 2015 / 2016
 dodržiavanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a hygienických

podmienok

Plnenie štátneho vzdelávacieho a školského vzdelávacieho programu:
- pedagogická oblasť kontroly

 uplatňovanie učebných plánov, učebných osnov a štátnych vzdelávacích štandardov
v príslušných predmetoch

 kvalita vyučovania učiteľom a výchovnej práce vychovávateľom
 účelnosť a efektívnosť využívania metód, foriem a prostriedkov pri vyučovaní a rozvoji

osobnosti žiaka
 kontrola práce s talentovanými žiakmi, integrovanými žiakmi a žiakmi so špeciálnymi

výchovno-vzdelávacími potrebami
 kontrola úrovne komunikácie, demokratizácie a humanizácie vzťahu učiteľ – žiak
 práca učiteľov prvého ročníka, adaptácia žiakov v prvom ročníku, riešenie problémov

žiakov piateho ročníka pri prechode na 2. stupeň
 odborná a metodická úroveň vyučovania cudzích jazykov, komunikatívne zručnosti žiakov
 kontrola grafického prejavu žiakov v geometrii, dosahovania zručností v jednotlivých

predmetoch ( verbálne a písomné zručnosti, zvyšovanie čitateľskej gramotnosti )
 efektívnosť využívania materiálnych prostriedkov, didaktickej techniky
 kontrola úrovne mimovyučovacích aktivít s dôrazom na vytváranie pozitívnej atmosféry

v škole ( činnosť krúžkov, práca s deťmi v ŠK )
 dochádzka žiakov, riešenie výchovných problémov
 kontrola procesu uvádzania novoprijatých pedagogických zamestnancov
 dodržiavanie hygienických návykov žiakov, čistota a poriadok v triedach počas

vyučovania
 spolupráca s rodičmi, s Radou rodičov a Radou školy

Hospodárenie a prevádzka školy:
- ekonomická oblasť kontroly

 kontrola hospodárenia, čerpania rozpočtu školy
 efektívnosť využívania pridelených finančných a materiálnych prostriedkov – súlad

s prepismi a potrebami
 šetrenie materiálu – školské potreby, učebnice, učebné pomôcky
 údržba majetku školy, dodržiavanie zásad spisovej služby ( odpisy, evidencia,

inventarizácia, archivácia, účt. doklady )
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 dodržiavanie hygienických zásad ( čistota, teplo ), zásad racionálnej výživy, noriem,
kultúry stravovania

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je spracované podľa § 52 Zákona č. 317/2009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a pracovného poriadku. Kľúčové kompetencie učiteľa, a teda aj celkové
hodnotenie, sú orientované na tri oblasti:

1. plnenie pracovných povinností a úloh,
2. pracovné a spoločenské správanie, postoje,
3. osobnosť pedagogického zamestnanca.

Plnenie pracovných povinností a úloh
 vedenie pedagogickej dokumentácie (dôslednosť, presnosť, správnosť...)
 plnenie učebných osnov, tematických výchovno- vzdelávacích plánov, plánov štátneho

a školského vzdelávacieho programu
 dodržiavanie didaktických zásad
 práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 plnenie termínov a pridelených úloh
 výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov
 zapájanie žiakov do súťaží, projektov, prezentácia školy
 tvorba učebných pomôcok, pracovných listov
 modernizácia vyučovania, využívanie moderných technológií, IKT...
 starostlivosť o triedu (výzdoba, udržiavanie poriadku...)

Pracovné a spoločenské správanie, postoje
 komunikácia so žiakmi, správanie k žiakom
 postoj k plneniu povinností, k zadaným úlohám
 postoj k plneniu úloh nad rámec pracovných povinností
 spolupráca a komunikácia s rodičmi
 dodržiavanie pracovného poriadku, zásad BOZP
 plnenie povinností triedneho učiteľa
 tvorivosť, aktivity v škole, organizácia akcií pre školu

Osobnosť pedagogického zamestnanca
 vzdelávanie, rozvoj pedagogického zamestnanca
 mimopracovná činnosť pedagogického zamestnanca (vedenie knižnice, vedúci MZ,

PK, koordinátor drogovej prevencie, vedenie kabinetov, starostlivosť o pridelené
priestory, vedenie projektov, výchovné poradenstvo, vedenie kroniky školy...)

 správanie pedagogického zamestnanca (obetavosť, iniciatíva, svedomitosť, čestnosť,
spôsob vystupovania, úroveň komunikácie s inými pedagogickými zamestnancami,
spolupráca, ochota, flexibilita,

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zabezpečené individuálnymi hodnotiacimi
rozhovormi zamestnanca a bezprostredne nadriadeného vedúceho zamestnanca ako aj
prostredníctvom hodnotiacich a sebahodnotiacich dotazníkov na konci každého školského
roka.
Vnútroškolskú kontrolu v rámci svojich kompetencií vykonávajú riaditeľka školy, zástupkyne
riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň a vedúci metodických združení a predmetových komisií.
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3. Hodnotenie školy

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie
o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola
dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.

Dôraz je kladený na konštatovanie úrovne stavu a 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.

Monitorujeme pravidelne: podmienky na vzdelanie, spokojnosť s vedením školy
a učiteľmi, prostredie – klíma 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, zriaďovateľa
 kvalita výsledkov výchovno-vzdelávacej práce.

Nástroje na hodnotenie kvality školy sú:
 dotazníky pre učiteľov,
 riaditeľské previerky, zisťujúce vedomosti a zručnosti žiakov,
 hospitácie: vedenia školy, vzájomné hospitácie uvádzajúcich a začínajúcich učiteľov,

predsedov metodických združení a predmetových komisií u členov týchto komisií,
vzájomné hospitácie na hodinách ktorýchkoľvek členov zboru,

 analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach, celoštátnom testovaní žiakov 9.
ročníka, prijímacích skúškach na stredné školy, plnenie vzdelávacích štandardov, plánu
práce školy,

 rozhovor s učiteľmi, rodičmi, žiakmi a ďalšími partnermi školy,
 sledovanie profesijného rastu učiteľov,
 pozorovanie prevádzky školy,
 analýza písomných materiálov ako sú správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho

procesu, zápisnice zo zasadnutí pedagogických rád, pracovných porád, zápisnice zo
zasadnutí metodických orgánov školy, rady školy či zo zasadnutí triednych rodičovských
združení, rozbor bežných písomností a produktov žiakov školy, hodnotenie prospechu a
správania žiakov, plnenie koncepčného zámeru rozvoja školy, záznamy o úrazoch,

 správy školskej inšpekcie o vykonaných kontrolách,
 prezentácia školy v médiách.
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Školský vzdelávací program ZŠ, Dudova 2 v školskom roku 2016/2017

Vzdelávacia
oblasť Predmet

primárne vzdelávanie nižšie stredné vzdelávanie

1. 2. 3. 4. Spolu
1.-4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu

5.-9.

Jazyk
a komunikácia

slovenský jazyk
a literatúra 9 9 8 8 34 5 5 5 5 5 25

anglický jazyk 2 2 3 3 10 3 3 3 3 3 15
druhý cudzí
jazyk 2 2 2 2 2 10

Matematika a
práca
s informáciami

matematika 4 4 4 5 17 5 5 5 5 5 25
informatika 1 1 1 1 1 5
informat.výchova 1 1 2

Človek
a príroda

prvouka 1 2 3
prírodoveda 2 1 3
fyzika 2 1 2 1 6
chémia 1 2 2 5
biológia 2 1 2 1 1 7

Človek
a spoločnosť

vlastiveda 1 2 3
dejepis 1 2 2 1 2 8
geografia 2 1 1 2 1 7
občianska náuka 1 1 0,5 0,5 3

Človek
a hodnoty

etická výchova/
1 1 1 1 4 1 1 1 0,5 0,5 4nábožen.výchova

Človek a svet
práce

pracov. vyučov. 1 1
svet práce 0,5 0,5 0,5 1,5
technika 1 1 0,5 0,5 0,5 3,5

Umenie
a kultúra

výtvarná
výchova 2 2 1 1 6 1 1 1 3

hudobná výchova 1 1 1 1 4 1 1 1 3
výchova umením 1 1 2

Zdravie
a pohyb

telesná výchova/
telesná
a športová
výchova

2 2 3 2 9 2 2 2 2 2 11

mediálna
výchova 1 1 2

Počet hodín
spolu 22 23 25 26 96 27 29 30 30 30 146

Poznámky:
1. Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určuje podľa priestorových, personálnych a

finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti
predmetu s ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce.

2. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa žiaci delia na skupiny pri
témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických zručností žiakov.

3. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova sa spájajú žiaci
rôznych tried toho istého ročníka a vytvárajú sa skupiny s najvyšším počtom žiakov 20.
Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka.
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4. Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk sa spájajú žiaci rôznych tried toho istého ročníka do
skupín s najvyšším počtom žiakov 17.

5. Škola 2. cudzí jazyk vyučuje od  5. ročníka.
Rodičia a ich deti si môžu vybrať z dvoch jazykov:  francúzsky jazyk a nemecký jazyk.

Záujem o jazyk vyjadrujú písomne na konci  4. ročníka.
Ak záujem o jeden jazyk prevyšuje personálne a organizačné možnosti školy, žiaci budú
rozdelení do skupín podľa výsledkov zo SJL a AJ na konci 4. ročníka. V prípade potreby,
ďalšie kritéria určí škola a budú zverejnené.
Ak rodičia vyjadria nezáujem o 2. cudzí jazyk (na konci 4. ročníka  alebo po zaradení)
alebo v prípade nedostatočného záujmu o 2. cudzí jazyk  sa žiaci budú učiť v rozsahu 2
hodiny týždenne iný predmet  podľa možností školy.

6. Na vyučovanie predmetu informatika a informatická výchova možno žiakov jednej triedy
deliť na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov.

7. Na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova je najvyšší počet žiakov v skupine
25. Triedy na druhom stupni školy delia alebo spájajú na skupiny chlapcov a skupiny
dievčat toho istého ročníka.

8. Na vyučovanie predmetov svet práce a technika sa vytvárajú skupiny s najvyšším počtom
žiakov 17.

9. Voliteľné (disponibilné) hodiny využijeme na:
vytvorenie nového predmetu: anglický jazyk - 1. - 2. ročník

druhý cudzí jazyk (FJ/NJ) - 5. a 6. ročník
mediálna výchova - 8. - 9. ročník

posilnenie obsahu predmetov: slovenský jazyk a literatúra - 2. - 4. ročník, 7. ročník
druhý cudzí jazyk - 7. - 9. ročník
matematika - 3. - 4. ročník, 5. - 9. ročník
informatika - 7. - 9. ročník
prírodoveda - 3. ročník
chémia - 7. a 8. ročník
biológia - 7. a 8. ročník
vlastiveda - 4. ročník
dejepis – 6. a 7. ročník
geografia - 8. ročník
svet práce - 9. ročník
technika - 9. ročník
výchova umením - 8. a 9. ročník
telesná výchova/telesná a športová výchova - 3. a 9. ročník

10. Škola ponúka žiakom štúdium druhého cudzieho jazyka (FJ/NJ) od 5. ročníka.
11. Pri prestupe žiaka škola v prípade zistených odlišností zohľadňuje žiakovi ich

kompenzáciu spravidla maximálne na 1 školský rok.
12. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným

znevýhodnením.


