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1 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

1.1 Veľkosť školy 

  

 Základná škola s materskou školou  Liešťany (ďalej ZŠ s MŠ)  bola 

zriadená ako rozpočtová organizácia obce s  právnou subjektivitou 01.01.2003. 

(bola postavená v  roku 1896   na žiadosť potulného učiteľa  Jána Spevára  ako 

Ľudová škola  s  dvoma učebňami a  bytom, v septembri bola slávnostne 

otvorená so  111 žiakmi) ZŠ s  MŠ Liešťany je  neplnoorganizovaná  škola, 

ktorá zabezpečuje primárne vzdelávanie,  je jediná v  obci Liešťany,  

obklopenej krásnou prírodou. Bezpečne oplotený areál ZŠ s  MŠ  sa 

rozprestiera neďaleko rieky Belianky, i  neďaleko detského ihriska zriadeného 

OcÚ.  Priamo v uzavretom priestore sa nachádza :  

 detské ihrisko materskej školy (MŠ)  slúžiace na rekreačnú i  zábavnú 

činnosť detí,  

 „Záhrada zvedavých mravčekov,“ ktorá poskytuje deťom ZŠ i  MŠ 

priestor na výučbu priamo v  prírode, na zážitkové spoznávanie krásy 

živej i  neživej prírody, ako aj  

 multifunkčné ihrisko s umelou trávou, využívané na športové, pohybové 

činnosti  a  súťaže.   

 

ZŠ s  MŠ tvorí:  

 MŠ ,  ktorá sa nachádza v  samostatnej  budove  

 Školská jedáleň (ŠJ)  - zariadenia školského stravovania - 

pozostávajúca z  kuchyne, kancelárie pre vedúcu kuchyne a výdajní 

jedla v MŠ i  ZŠ - v budove spojenej s   MŠ  

 ZŠ  sa nachádza v  samostatnej  budove, ktorú tvoria triedy určené 

na výučbu, interaktívna trieda , počítačová miestnosť spojená 

so zborovňou, kancelária,  riaditeľňa, sociálne zariadenia a  chodba, 

v ktorej sa nachádzajú skrinky na oblečenie a  obuv detí  

 Školský klub detí (ŠKD)  a ŠJ určená pre deti ZŠ sa nachádza tiež 

priamo v budove ZŠ  
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1.2 Charakteristika žiakov 

  

Našu ZŠ navštevujú prevažne deti  žijúce v  obci Liešťany, je spádovou 

školou   pre deti z  obce Nevidzany, od školského roka 2015/2016  pre deti 

z obce Temeš  a od školského roka 2022/2023 aj pre obce Rudnianska Lehota 

a Seč. .  

Škola má dlhodobo dobré výsledky so vzdelávaním žiakov , či už 

nadaných, nromožiakov i žiakov  so špeciálnymi výchovno -vzde lávacím 

potrebami. Rozvoj talentu a  nadania, vyučovanie žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vdelávacími potrebami alebo podľa individuálneho vzdelávacieho  

plánu je koordinovaný dôkladne premyslenou spoluprácou vedenia školy,  

triedneho učiteľa,  učiteľa ZUŠ alebo  špeciálnoho pedagóga z  poradne, 

s ktorou spolupracujeme.  

 

1.3 Charakteristika pedagogického zboru 
 

ZŠ Liešťany je neplnoorganizovaná škola s nízkym počtom 

zamestnancov. Tento typ školy podmieňuje aj základné špecifikum 

personálneho a  sociálneho riadenia,  a to, že ho vykonáva výlučne jedna 

osoba, v tomto prípade riaditeľka školy. Nevýhodou malého kolektívu je 

kumulácia funkcií  a  jednotlivých postov v škole,  čo neúmerne zaťažuje 

pedagógov. Napriek tomu sa všetky k svojim pracovným povinnostiam stavajú 

veľmi zodpovedne a ochotne plnia úlohy, ktoré sú im pridelené. Všetky 

pedagogické pracovníčky si vo vlastnom záujme sústavne rozširujú svoju 

kvalifikáciu a  získavajú nové kompetencie, aby mohli formovať vo svojich 

žiakoch tvorivé myslenie, zvyšovať ich gramotnos ť v oblasti IKT, vychovávať 

z nich pracovitých, zodpovedných a morálne vyspelých ľudí. Silným motívom 

pre nás je spokojnosť s vlastnou prácou, sebarealizáciou, s dobrými 

výsledkami a  vzťahmi s rodičmi i žiakmi.  

Počet učiteľov potrebných pre  vzdelávanie žiakov 1. stupňa sa 

v posledných rokoch zvýšil a  je prvoradé vytvoriť stabilný kolektív 

kvalitných pedaógov, pre ktorých je práca poslaním a  s  láskou sú ochotní 

odovzdať deťom maximum, neboja sa inovácií  a  neustáleho vzdelávania.  

Situáciu komplikuje nielen celoslovenský problém s  nedostatkom 

kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, ale pre nepriaznivú polohu 
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našej  obce je situácia komplikuje  finančne a časovo náročným dochádzanie .  

Pedagogickí zamestnanci sú zanietení,  práca s  deťmi je pre  nich poslaním. 

Majú bohaté skúsenosti , záujem o  dosiahnutie čo najlepších výsledkov 

každého jedného dieťaťa, rešpektujú osobnosť dieťaťa, jeho individuálne 

schopnosti,  danosti  a  predpoklady i  pracovné tempo. Na  úroveň dosiahnutých 

vedomosti, zručnosti  a  ich aplikáciu majú primerané požiadavky, rešpektujúc 

osobnostné maximum jednotlivca. Využívajú individuálny prístup k  deťom, 

individuálne objektívne hodnotenie je súčasťou každodenného vyučovacieho 

procesu. Úzko spolupracujú s  rodičmi,  s  ktorými pedagógovia taktne,  často a 

otvorene komunikujú.  

Škola má dlhodobo priaznivé  podmienky pre vyučovanie anglického 

jazyka už od 1. ročníka, čím nadväzujeme na výučbu anglického jazyka 

prebiehajúcu už v  našej  MŠ .  Máme troch kvalifikovaných učiteľov cudzieho 

jazyka. Vzdelávaním v  oblasti  cudzích jazykov si  zvýšil i  kvalifikáciu dve  

vyučujúce (anglický a  nemecký jazyk).  Ako externý učiteľ pôsobí 

vo vyučovaní náboženskej výchovy pán farár.  

Všetci  pedagógovia sú členmi Metodického združenia. Podieľajú na 

riadení a  plánovaní aktivít školy,  vzájomne spolupracujú a  riešia pedagogické 

situácie a  problémy, aktívne a  účelne používajú  IKT. Spolupracujú  

aj s  pani  vychovávateľkou  ŠKD a pani  učiteľkami z MŠ.  Zvyšovaím počtu 

žiakov v  školskom roku 2022/2023 zriaďujeme aj II.  oddelenie ŠKD, ktoré 

v v prevácze podľa aktuálnej potreby (aby počet detí v  ŠKD nepresahoval 

stanovené maximum).  

Napriek tomu, že  v malom pedagogickom kolektíve je náročné zadeliť 

veľké množstvo  úloh, kompetencií , určiť koordinátorov projektov a  gestorov 

prierezových tém, pedagógovia  svoje úlohy plnia svedomito, zodpovedne 

a vzájomne si  pomáhajú, vychádzajú v  ústrety a  spolupracujú na ich plnení. 

Uvedomujeme si dôležitosť celoživotného vzdelávania učiteľov, a  preto je pre 

nás dôležitou súčasťou pedagogickej činnosti. Záujem o  vzdelávania 

a samoštúdium sa odzrkadľuje aj v ochote a úspešnosti zavádzania 

inovatívnych  foriem a metód práce do výchovno-vzdelávacieho procesu.   
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1.4 Organizácia prijímacieho konania 

  

 Škola ponúka všeobecné vzdelávanie,  preto sa žiaci  prijímajú v  súlade 

s legislatívou, a  to podľa §60 a §61 zákona č. 245/2008 o  výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a  o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Pred termínom zápisu detí do 1.ročníka už pravidelne realizujeme stretnutie rodičov 

budúcich prvákov, v spolupráci s Obecným úradom Liešťany, ktorý zastupuje starosta 

obce,  s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a  prevencie so sídlom 

v Prievidzi (CPPPaP), ktoré rodičom umožňuje zistiť mieru pripravenosti detí na vstup 

do ZŠ priamo v priestoroch našej MŠ a s vedením ZŠ, ktoré objektívne prezentuje 

humánny prístup vo výučbe i v hodnotení detí, využívanie netradičných metód, 

foriem a realizáciu zaujímavých aktivít, zachovávanie regionálnych tradícií, ktoré ZŠ 

organizuje, spestrenie záujmovej činnosti detí zo ZŠ i MŠ, rozvíjanie talentovaných a 

nadaných detí priamo v budove ZŠ.  Rodičia sú oboznámení s výhodami malej školy 

rodinného typu i priamo odborníkmi a špeciálnymi pracovníkmi CPPPaP. Vďaka 

zmluvnej spolupráci s centrom LOGOPEDYS - Súkromné centrum špeciálno-peda-

gogického poradenstva v Zemianskych Kostoľanoch, majú  nnaše deti pravidelnú 

odbornú starostlivosť – v MŠ – špeciálna logopedická starostlivosť, v ZŠ: 

 logopedickú starostlivosť v prvých ročníkoch 

 včasnú diagnostiku v druhých ročníkoch 

 špeciálno-pedagogické intervencie u rizikových detí po včasnej diagnostike 

 špeciálno-pedagogické intervencie u integrovaných detí so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

 poradenstvo pre učiteľov, školských špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa 

 

1.5 Dlhodobé projekty 
  

Napriek tomu, že sme malá škola s  malým počtom pedagógov, o  našej 

aktívnej práci svedčí aj  množstvo projektov, do ktorých sa zapájame:  

 vzdelávací projekt Integrované tematické vyučovanie (ITV)  - 

vzdelávanie pre 21. storočie (v triedach vytvárame podmienky 

pre efektívne učenie,  učíme deti,  aby poznatky chápali v súvislostiach, 

objavné vyučovanie cez vlastný zážitok, rešpektujeme, že každý sa učí 

iným spôsobom - rozvoj 8 druhov inteligencií)  
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 Škola priateľská k deťom (ŠPD)  -  celoročným zapájaním do aktivít 

súvisiacich s právami dieťaťa a prispievaním do zbierok UNICEF sme 

sa stali ŠPD  

 Škola podporujúca zdravie  - propagácia zdravého spôsobu života  

 projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ  -  modernizácia 

vyučovania prostredníctvom IKT  

 Školské mlieko  

 Školské ovocie  –  pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a  zeleniny 

alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl  

 Veselé zúbky  -  prostredníctvom IKT techniky sa z apájame  do projektu,  

v ktorom deti  získavajú  poznatky a zručnosti týkajúce sa zubnej 

hygieny  

 Mliečny projekt  –  TAMI - aj zbieraním vrchnáčikov z jogurtov TAMI, 

podporujeme zdravé stravovanie detí .  

 Svetový deň jazykov  

 Vyčistíme si Slovensko   

 Čítajme si  -  cieľom projektu je pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň 

poukázať na  význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6 -

hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z 

viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu je pani Oľga 

Feldeková,  

 Záložka do knihy spája školy  -  Medzinárodný projekt na podporu 

čítania a vytvárania priateľských vzťahov medzi deťmi a školami 

prostredníctvom výmeny záložiek do kníh ,  ktorý pripravuje Slovenská 

pedagogická knižnica v spolupráci s Národným pedago gickým múzeom 

a knižnicou J. A. Komenského v Prahe. Tento projekt prináša 

originálne podujatia a motivácia k  čítaniu prekračuje hranice 

Slovenska.  

 projekt AMV  zameraný na digitalizáciu škôl  (interaktívna tabuľa 

QOMO a notebooku Lenovo) 

 projekt DIGIŠKOLA  - interaktívnu tabuľu  a notebook Lenovo  

 projekt “Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Nové 

trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka v ZŠ ” (ENGLISH 

ONE), vďaka ktorému  sme získali didaktické prostriedky na výučbu 

angličtiny pre učiteľa aj žiakov: - metodické príručky pre učiteľa - 
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digitálny vzdelávací obsah pre predmet ANJ - digitálny vzdelávací 

obsah pre predmet MAT v anglickom jazyku 13 - sada pracovných 

listov pre každý ročník - pre 17 žiakov  

 projektu “Moderné vzdelávanie pre  vedomostnú spoločnosť - 

Zvýšen ie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy ,”  vďaka 

ktorému  sme získali  sady pomôcok na: - pohybové hry - FRISBEE 

(sada) - športové hry - KUŽELE (sada), ROPE SKIPPING - 

individuálne športy - SADA PREKÁŽOK, GUMOVÝ ODRÁŽAČ, FIT 

LOPTA - plávanie a príroda - PLAVECKÝ SLÍŽ, SLACKLINE 

(naťahovacia guma na rovnováhu),  SLIDEBOARD (trenažér) - 

gymnastika a estetická aktivita - OVERBALL, DYNA- BAND 

(naťahovací gumený pás),  CD S HUDBOU, ŽINENKA, 

DIAGNOSTIKA. Za dlhodobé projekty považujeme aj  projekty,  ktoré 

pravidelne pre každý školský rok vyhlasujú ministerstvá Slovenskej 

republiky, resp. nadácie.   

 od školského roku 2016/2017 sme zaregistrovaní do projektu MOJA 

PRVÁ ŠKOLA ,  ktorej  zakladateľom je nezisková organizácia 

EDULAB, ktorej poslaním je podpora zavádzania inovácií  v oblasti 

vzdelávania Vzdelávací portál KOZMIX je brána do sveta digitálneho 

vzdelávania pre žiakov 1. stupňa základnej školy a ich učiteľov. Je jednoducho 

prístupný z počítača, tabletu či zo smartfónu. Obsah portálu KOZMIX kladie základy 

pre celoživotné učenie, získavanie funkčnej gramotnosti a poznávanie základných 

vzťahov a súvislostí, ktoré umožnia dieťaťu orientovať sa v okolitom svete. KOZMIX 

predstavuje zábavnú formu vzdelávania, ktoré je moderné a efektívne. Je aj vhodným 

doplnkom domáceho učenia a uspokojí aj najzvedavejších žiakov. Ak rodič chce, aby 

sa deti na počítači alebo tablete nielen hrali, ale aj učili, portál KOZMIX je tým 

pravým prostriedkom na domáce vzdelávanie. Okrem zmysluplného obsahu tu rodič 

nájde nástroje na kontrolu práce svojho dieťaťa doma a v škole. Na portáli je možné 

nájsť množstvo lekcií a materiálov, ktoré priamo korešpondujú so Štátnym 

vzdelávacím programom (ďalej len „ŠVP“), a množstvo materiálov, ktoré je možné 

použiť ako vhodnú nadstavbu nad rámec ŠVP. Je to zábavné učenie v škole, doma, 

kdekoľvek, ktoré  prináša:  

 viac ako 520 interaktívnych lekcií 

 témy vychádzajúce z reálneho života 

 graficky primerané veku žiaka 

 poskytujúce okamžitú spätnú väzbu 

 vhodné na domácu prípravu v súlade so Štátnym vzdelávacím programom 
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 garantované pedagógmi z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity 

 Digitálne materiály v súlade so ŠVP 

 Materiály na hodinu, materiály na domáce úlohy 

 Prepojenie na metodiku Moja prvá škola 

 Garancia kvality od Pedagogickej fakulty Prešovskej Univerzity 

 MALÁ FINANČNÁ AKADÉMIA  - Projekt bol jedinečným prepojením 

praktickej metodickej príručky v  knižnej podobe, kreatívnej hry,  ktorá 

bola určená pre celý kolektív a  interaktívnych vzdelávacích materiálov. 

Spojenie týchto profesionálnych materiálov pomohlo 360  zapojeným 

pedagógom s  ťažkou úlohou - naučiť deti orientovať sa v  komplexnom 

svete,  ktorého súčasťou sú aj  peniaze a hospodárenie s nimi.  

 DETSTVO OČAMI STARÝCH RODIČOV - Tento projekt považujem 

sa najvýznamnejší a najprínosnejší zo všetkých, do ktorých sme  sa 

kedy zapojil i.  Má osobitý význam z  viacerých hľadísk. Je aplikáciou 

čitateľskej,  (pisateľskej) i finančnej gramotnosti,  mnohých 

zručností .. .  Je úzko spojený so životom v súčasnosti,  s  jeho rýchlym 

technickým pokrokom a  so životom v minulosti, ktorý má svoje čaro 

dodnes. Život v minulosti bol hlbšie prepojený  s prírodou, rastlinami, 

živočíchmi, s ľudskou prirodzenosťou, so zábavou, ktorú  dnes vidíme 

iba v zachovávaní ľudových zvykov a tradícií, mal čaro   t rpezlivosti , 

pokoja, dobrodružstva,  lásky k ľuďom , vzájomnej pomoci  a tolerancii  

medzi ľuďmi. Dnes sa stále za  niečím ženieme, naháňame, stále niečo 

zháňame, potrebujeme a niečo nám ešte chýba porovnávame, čo má 

sused a my nie,. . .a asi  ani  nemáme čas zamyslieť sa nad tým, koľko 

nenahraditeľného nás v živote obklopuje. Mali by sme sa zastaviť a 

porozmýšľať, kde sú naše korene a naše krídla. Preto sa k  nemu v 

priebehu roka vraciame a  pripomíname si  už zrealizované aktivity a  ich 

významnosť.  

 MISIA MODRÁ PLANÉTA  –rozvíjanie finančných zručností  

a kompetencií hravou formou, s  podporou spolupráce, tvorivej činnosti 

a rozvíjaním fantazijného myslenia  

 VYPNI TELKU, ZAPNI SEBA –  celoslovenská kampaň s cieľom 

zmysluplného využívania voľného času, rozvíjanie priateľstiev, 

spolupráce, zdvorilého správania, vzájomnej úc ty,  tolerancie a pomoci,  
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 Modernizácia priestorov našej ZŠ pokračuje  –  do dvoch ďalších tried 

sme zakúpili plastové tabule na písanie fixkami, posledná klasická 

tabuľa bola kompletne zrekonštruovaná (sponzorsky zabezpečil rodič). 

Do poslednej triedy, v  ktorej chýbala interaktívna tabuľa sme zakúpili  

interaktívny dataprojektor,  dokúpili  sme ďalší  router a všetky triedy sú 

už vybavené interaktívnou tabuľou, notebookom a  internetom. V tomto 

školskom roku sme do každej triedy zabezpečili Hi -fi systém, na 

skvali tnenie využívanej muzikoterapie.  V  dvoch triedach sme nahradili 

poškodené PVC podlahoviny vysokozáťažovou plávajúcou podlahou. 

V spolupráci s  OcÚ sme zabezpečili výmenu poškodených radiátorov 

v dvoch triedach.  

 Registrovaním a  spoluprácou so vzdelávacím programom ENGLISH 

ONE  sme získali didaktické prostriedky na výučbu angličtiny pre 

učiteľa aj žiakov:  

- metodické príručky pre učiteľa  

- digitálny vzdelávací obsah pre predmet ANJ  

- digitálny vzdelávací obsah pre predmet MAT v anglickom jazyku  

- sada pracovných listov pre každý ročník - pre 17 žiakov  

 Z vlastných zdrojov sme doplnil i pomôcky na vyučovanie telesnej 

a športovej výchovy v  novom priestore –  fit lopty,  karimatky,  švihadlá, 

lopty,  koza, mostík,  pásmo, stopky, . . .  

 Z vlastných zdrojov sme doplnili  pomôcky na vyučovanie hudobnej 

výchovy –  detské hudobné nástroje,  stojany na noty,  zvončeky,  

BoomWhackers,.. .  

 Z vlastných zdrojov sme doplnil i pomôcky na vyučovanie informatiky a 

informatickej výchovy –  10 ks notebookov, slúchadlá, externé hard 

disky.  

 Z vlastných zdrojov sme dokúpili závesné tabule na výučbu prírodovedy 

a matematiky (ľudské telo, násobilka),  

 Priebežne dopĺňame materiál a  pomôcky pre žiakov, ktorí  dosahujú 

v daných oblastiach výborné výsledky, pracujú rýchlo a  spoľahlivo. 

Podporujeme rozvoj ich tvorivosti,  logického myslenia,  priestorovej 

predstavivosti, umelecké vlohy a  dispozície.  
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 Priebežne dopĺňame aj materiály st imulujúce rozvoj mnohých oblastí 

žiakov so ŠVVP –  komunikačné, grafomotorické ,  matematické 

kompetencie, a ďalšie dôležité oblasti.  

 Projekt Letná  škola 2020  –  keďže do našej alternatívnej školy sa žiaci 

tešia na každý deň, ktorý v  nej strávia a  v tomto školskom roku ich 

bolo menej ako inokedy, tešíme sa, že sa nám podarilo  zrealizovať 

letnú školu. Prebiehala v dvoch 5 -dňových cykloch, 8 hodín denne, 

a každého cyklu sa zúčastnilo 15 žiakov. Podarilo sa nám tak umožniť 

všetkým záujemcom zúčastniť sa letného netradičného vzdelávania.   

 Naša Letná  škola 2021 - Naša letná škola bola realizovaná od 6.7.  

2021 do16.7.2021, pre všetkých žiakov,  ktorých rodičia prejavili  

záujem. Jej cieľom bolo pokračovať v  rozvíjanú čitateľských, 

matematických Pripravené témy boli  realizované  s  primeranou 

náročnosťou, so zapojením čo najviac zmyslov, a  čo najviac aktivít  

a činností  žiakov. Cieľom týchto aktivít  bolo zmysluplné využitie času 

detí , ich obohatenie, rozvíjanie pozorovacích, vyjadrovacích i tvorivých 

činností , so zreteľom na individuálne predpoklady, danosti a potreby. 

Každý deň bol ukončený záverečnou komunitou, v ktorej  mali  žiaci 

priestor na zhodnotenie aktivít , činností ,   mali priestor na vyjadrenie 

vlastného názoru,  spokojnosti s činnosťami, i  so svojim výkonom, 

vyjadrenie vlastného prežívania, záujmu i nápadov, námetov, čo by ich 

zaujímalo, a čo by sa chceli  dozvedieť.  Zaraďovali sme netradičn é a 

aplikačné úlohy, aby mali  žiaci možnosť vybrať si  na základe typu 

inteligencie, schopností i  momentálnej  nálady. Uplatnením vlastnej  

tvorivosti a fantázie,  prezentáciou svojich výsledkov sa navzájom 

obohacovali ,  vnímali rozdiely a učili sa ich tolero vať. Počas celého 

procesu sme rozvíjali  celoživotné pravidlá a zručnosti života.  

Prepojením učenia s realitou sme prispievali k  pochopeniu 

zmysluplnosti  vzdelávania a motivovali k snahe, aktivite,  chuti  a 

záujmu o  sebarozvoj a zdokonaľovanie sa. Pozitívn ym hodnotením 

a povzbudzovaním sme žiakov viedli  k  primeranému hodnoteniu výkonu 

druhých, ale i k  čo najlepšiemu vlastného výkonu a prispievali  tak 

k primeranému sebavedomiu, i  pochopeniu dôležitosti  zlepšenia 

a zdokonaľovania.  Prácou s  rôznou  literatúrou  sme objavovali  krásu 

a ľubozvučnosť jazyka, nielen v  hovorenom slove, ale i  v  piesni. 

Vnímali sme  krásu umenia všetkého druhu - od li teratúry, hudby, 
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výtvarného umenia až k  prírode. Zapájali sme aj obľúbené tvorivé 

činnosti ,  ktoré boli  zamerané nielen na  oddych po procese učenia, ale aj 

na rozvíjanie manuálnych, kreatívnych zručností  a  schopností , ale 

prehĺbili aj pozitívny vzťah k  výtvarnému umeniu.  

 SPOLOČNÝMI SILAMI RODIČOV, UČITEĽOV, PRIATEĽOV 

A ZNÁMYCH sa nám podarilo  získať 1.miesto v  kategórii ZŠ do 300 

žiakov  a naši žiaci  si tak budú môcť vychutnať Športové tréningy 

akadémie Mateja Tótha, pod vedením dvoch vyškolených tréneriek 

(učiteliek TSV našej  ZŠ).  Samozrejme, žiaci dostanú po absolvovaní aj  

ocenenie a škola nové pomôcky na TSV. (Škoda len, že  kvôli  

bezpečnosti je počet žiakov limitovaný. Tí,  ktorí  tréningy nemôžu 

absolvovať si  ich čiastočne užijú aspoň na vyučovacích hodinách TSV)  

 projekt Čítame radi a získali sme  finančný príspevok vo výške 400€ od 

MŠVVaŠ SR, ktorý bol využitý na f inancovanie detských kníh do 

školskej knižnice pre žiakov (a učiteľov) ZŠ Liešťany, ktoré budeme aj  

naďalej využívať  v mnohých aktivitách, ktoré realizujeme v  priebehu 

školského roka.  

Potešila ma kniha  - v každej triede realizujeme komunity,  v ktorých sa 

venujeme knihám. Žiaci  si  navzájom odovzdávajú skúsenosti, zážitky a 

emócie, o ktoré ich obohatila prečítané kniha. Prinesú si knihu do školy,  

odprezentujú ju zaujímavým osobitým spôsobom a nabádajú tak k jej  

prečítaniu aj  inými žiakmi.  

Jozef Pavlovič  v našich srdc iach - pri  smutnej prí ležitosti  úmrtia velikána 

detskej literatúry Jozefa Pavloviča, si v tomto školskom roku čítame knihy 

z dielne J. Pavloviča, ktoré sú u žiakov veľmi obľúbené.  

Medzinárodný deň školských  knižníc  - štvrtý októbrový pondelok 

pravidelne venujeme školským knižniciam - význam kníh, knižníc,  

pravidlá správania ku knihám, pravidlá správania v knižnici , prezeranie, 

čítanie kníh, vymieňanie skúseností  s knihami, knižnicami.. .   

Marec mesiac knihy  -ako vzniká kniha, história, význam kníh pre 

človeka.  

Kniha je vzácny  dar  - rozprávanie o knihách, ktoré sme dostali pod 

stromček. Čo nám prinášajú, čím je pre mňa kniha...   

Rozvíjanie fantázie a tvorivosti knihou  - rozvíjanie fantázie a tvorivosti  

žiakov, spojenie l i teratúry s výtvarným umením, rozvojom  jemnej 

motoriky a umeleckých daností.  
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Čítame si rozprávky  - spolupráca žiakov základnej školy s deťmi z 

materskej školy - školáci pomáhajú deťom z MŠ vstúpiť do krajiny 

rozprávok.  

Čítame si pred spaním  -   Už tradične posledný júnový týždeň realizujeme 

" školskú nocovačku," plnú zážitkov, akcií a zábavy, zabudneme na 

televíziu a  počítače  a  po dni plnom turistiky a  hier na čerstvom vzduchu, 

zaspávame spoločne v spacom vaku a p.  učiteľky nám čítajú rozprávky.  

 

Nové projekty  

posledné obdobie neprialo realizácii  nových projektov. Úplne stačila radosť 

z toho, že sme sa opäť postupne takmer vrátili  k  bežnému životu pred 

pandémiou.  Po dvoch neprajných rokoch sa nám podarilo zrealizovať :  

 plavecký výcvik  na vynikajúcej úrovni (5 -6 trénerov podľa potreby len 

pre deti našej  školy,  celý čas kurzu bol efektívne využitý,  neboli delené 

na dve skupiny ( plávajúcu a  čakaciu),  aby sa mohli prestriedať pri  

jednom trénerovi, ale hneď po prezlečení všetci vstupovali  k  bazénu, 

kde ich čakal suchý a  mokrý tréning.  

 školu v  pr írode –  RÚVZ nám ju zamietol v  októbri 2021, o  to s väčšou 

radosťou sme sa jej zúčastnil i v  mesiaci  máj –  jún 2022, poriadne sme 

si ju užili a  zdraví sa vrátil i  domov,  

 v septembri 2021  sme využili finančný príspevok vo výške 400€ na 

nákup kníh, prevažne slovenských autorov, do každej triedy 5 titulov  

po 5ks, čím sme oživili triednu knižnicu, knihy priniesli  obrovskú 

radosť a  chuť do čítania. Čo viac sme si mohli priať.  

 v marci 2022 sme dostali „poukaz na nákup ďalších kníh v  hodnote 

400€“ od rodičov nášho štvrtáka (Dávidka O.) –  opäť obrovské 

oživenie a  chuť čítať.  V školskom roku 2021/2022 sme vďaka 

vyhratému projektu  O2  Športová akadémia Mateja Tótha realizovali   

tréningy  pre žiakov našej ZŠ na  rok zadarmo, vzdelávanie pre dvoch 

učiteľov –  trénerov našej ZŠ a pomôcky na tréningy. Od októbra 2021 

sa realizovali tréningy pravidelne v  stredu od 13,15h do 14,15h pod 

vedením Mgr. Kataríny Hološkovej a  v piatok od 14,30h do 15,30h pod  

vedením Mgr. Kataríny Repkovej.  Od 1.decembra 2021 do 25. januára 

2022 bola žiaľ činnosť O2 ŠAMT prerušená (pandemické opatrenia) ,  

napriek tomu bol projekt veľmi prínosný. Vďaka projektu,  ktorý sme 

vyhrali po prihlásení iniciovanom zo strany rodičov, denným aktívnym 
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hlasovaním, sme mali možnosť bezplatne umožniť všetkým našim 

žiakom športové tréningy, ktorými sme rozvíjali  správne držanie tela, 

rýchlosť,  vytrvalosť,  obratnosť našich žiakov, ale aj  vplývať na zdravší 

životný štýl našich žiakov. Deň športu –  aktívny športový deň bol 

realizovaný prvýkrát 10. mája 2022 –  v spoluprác i  s  pozvanými 

trénermi si  deti  aktívne vyskúšali  tenis,  volejbal  a  futbal.  Počas 

„online trendov“ žiaci viac pracovali  s  interaktívnymi programami 

Woca Bee, Alf,  trénovali a  precvičovali učivo na stránkach 

www.matika.in, www.gramar.in a aj učitelia sa intenzívne vzdelávali  

formou online školení.  

 

1.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
 

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Liešťany  je výkonný orgán zastupujúci 

rodičov. Rodičovské združenie je občianskym združením s právn ou 

subjektivitou. Presadzuje záujmy žiakov. Spolupracuje s vedením školy 

pri príprave rôznych podujatí  školy a hospodári  s  finančnými prostriedkami 

rodičov  (je poberateľom 2% z  daní).  Pomáha škole modernizovať učebné 

pomôcky, zabezpečuje účasť žiakov na sú ťažiach, finančne pomáha 

zabezpečiť akcie pre deti  ako Mikuláš, Deň detí,  kultúrne a  spoločenské 

podujatia, poplatok za webstránku,. .. .  Rodičovské združenie pri ZŠ s  MŠ 

Liešťany sa aktívne podieľa na organ izácií rodičovských stretnutí 

a na príprave rôznych  spoločných aktivít,  nielen pre deti .  

Rada školy  je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.  z. o štátnej  

správe v školstve a 5 školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/20 04 Z.  

 z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej 

samosprávy, o ich zložení,  o ich organizačnom a finančnom zabezpečení 

s pôsobnosťou v rámci školy,  pri  ktorom je zriadená. Rada školy pri ZŠ s MŠ 

Liešťany v zmysle § 24 uvedeného zákona bola zriadená po voľbách dňa 

25.11.2013. Prvé  funkčné obdobie začalo 17. 1. 2014, kedy bola 

zriaďovateľom podpísaná zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia rady školy 

konaného 16.  1. 2014, skončlo  dňom 16. 1. 2018. Je samosprávnym orgánom 

ustanoveným zákonom. Má 9 členov.  Zasadá minimálne štyri krát ročne. Riadi 

sa vlastným plánom práce, ktorý plnenie vyhodnocuje a  zverejňuje raz ročne. 

http://www.gramar.in/
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Práva a  povinnosti Rady školy vyplývajú z  ustanovenia zákona 596/2003 

o sústave škôl a  školských zariadení. RŠ prejavuje záujem o dianie v ZŠ 

s MŠ. Pomáhala  pri r iešení problémov, ktoré vznikali  hlavne poklesom detí , a 

to nielen tým, že demografická krivka klesá , ale aj tým, že  napriek snahe 

vedenia nedarilo stab ilizovať situáciu .  V januári  2018 prebehli  voľby novej 

RŠ. Ďalšie  funkčné obdobie začalo 17. 1. 2018  a končilo  dňom 16. 1. 2022 .  

V tomto období bola celosvetovo situácia komlikovaná pandémiou, 

jejopatreniami i  nepriaznivými udalosťami, ktoré pandémia denne prinášala. 

Napriek tomu to bolo v  našej ZŠ relatívne pokojné obdobie, hlavne z  hľadiska 

zasadaní RŠ, ktoré nebolo možné realizovať a  Rada školy komunikovala viac 

elektronicky ako osobne.     

Zriaďovateľ –  Obec Liešťany  vykonáva prenesené funkcie štátu v  oblasti 

výchovy a  vzdelávania a  originálne kompetencie v  oblasti školského 

stravovania, materských škôl a činnosti školského klubu detí .  Obec Liešťany  

je hlavne v poslednom období nápomocná v projektovej činnosti školy,  

prispieva zo svojho rozpočtu na spolufinancovanie,  všestranne podporuje 

aktivity školy a  pomáha pri propagácii  činnosti  školy bezplatným 

vyhlasovaním v  obecnom rozhlase. Obec bola úspešným žiadateľom 

a zo štátneho rozpočtu so  spoluúčasťou bol realizovaný projekt , ktorý bol 

zameraný na čiastočné zateplenie a rekonštrukciu hlavnej budovy  Základnej 

školy s materskou školou Liešťany .  Obec Liešťany zabezpečila 

a spolufinancovala výstavbu multifunkčného športoviska, na ktoré ZŠ s  MŠ 

Liešťany získala 10  000€ umiestnením na 4.mieste v  projekte Ekohra.   

Materská škola  je súčasťou našej ZŠ, aj  preto je spolupráca prirodzená. 

Mnoho detí má súrodencov v  MŠ, o  to sú vzájomné návštevy príjemnejšie 

a krajšie.  Každoročne sa snažíme o prehĺbenie spolupráce ZŠ a MŠ. Aj 

v tomto školskom roku sa deti z MŠ a ZŠ vzájomne navštevovali, realizovali  

spoločne mnohé akcie .  Naši malí umelci si dokonca pre kamarátov z  MŠ 

pripravili  koncert. Cieľavedomou spoluprácou základnej školy s  materskou 

školou sa snažíme:  

 vytvoriť plynulý prechod od hravej činnosti k systematickej práci 

v škole,  

 spoluprácou pri  diagnostike detí  predchádzať  problémom a podporovať 

rozvíjanie nadania a talentu detí z  MŠ,  

 čítaním našim najmladším kamarátom rozvíjať predčitateľskú 

a čitateľskú gramotnosť detí,  vytvárať kladný vzťah detí  ku  knihe 



 
Základná škola s materskou školou Liešťany 

19 

a literatúre,  od školského roka 2022/2023 sme čítanie zintenzívnili  –  

v oboch triedach MŠ je denne pred popoludňajsším oddychom jeden 

žiak (podľa harmonogramu) a  číta svojimkamarátom (súrodencovi),   

 spoločnými akciami vytvárať pozitívny vzťah detí z  MŠ ku  škole 

a vzbudzovať obdiv a túžbu po vzdelávaní -Spoločná jesenná akcia –  

farebný týždeň, Strašidelný večer s lampiónovým sprievodom, návšteva 

krátkych divadelných predstavení v  MŠ, spoločná vychádzka do 

prírody, odovzdávanie poznatkov školákov v starostlivosti  o životné 

prostredie, Staráme sa o  zvieratká, Súťaž o najkrajš ieho snehuliak, 

návšteva detí v 1.  ročníku, Karneval,  spoločná realizácia zápisu detí 

do  ZŠ - účasť pani učiteliek z  MŠ, Besiedka pre naše mamičky 

Dopravné hry na ihrisku, Spoločná oslava MDD ,  

 zachovávanie zvykov a tradícií –  LUCIE, Vianočná besiedka, 

Zachovávanie zvykov a tradícií  - VYNÁŠANIE MORENY, Maľovanie,  

frotážovanie vajíčok, STAVANIE MÁJA …   

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a  prevencie  -  

naša ZŠ spolupracuje s CPPPaP v Prievidzi, ktoré poskytuje 

prostredníctvom špeciálnych pedagógov a psychológov odbornú 

starostlivosť žiakom, ktorí to potrebujú - diagnostikovanie, odporúčania 

pre pedagógov i rodičov, pokyny k  metodickým postupom a hodnoteniu, 

ktoré treba pri  práci  s  jednotlivými deťmi rešpektovať.  

 od školského roka  2015/2016 ZŠ spolupracuje aj s  centrom s centrom 

LOGOPEDYS - Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 

v Zemianskych Kostoľanoch, majú  nnaše deti pravidelnú odbornú starostlivosť – 

v MŠ – špeciálna logopedická starostlivosť, v ZŠ: 

o logopedickú starostlivosť v prvých ročníkoch 

o včasnú diagnostiku v druhých ročníkoch 

o špeciálno-pedagogické intervencie u rizikových detí po včasnej diagnostike 

o špeciálno-pedagogické intervencie u integrovaných detí so špeciálnymi vý-

chovno-vzdelávacími potrebami 

o poradenstvo pre učiteľov, školských špeciálnych pedagógov a asistentov učite-

ľa 

 od školského roka 2019/2020 spolupracujeme aj s Centrom špeciálno-pedagogického 

poradenstva pri Spojenej škole internátnej v Prievidzi 
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Asistent učiteľa  bol obrovskou pomocnou rukou v  práci učiteľa, logopéda 

i  odborníka z CPPPaP  v rokoch 2014 –  2016. V nasledujúcom období sme  

napriek našej snahe  a odporúčaniam z  poradní nemali prideleného asistenta 

učiteľa.  Vďaka dvom as istentom učiteľa sme v školskom roku 2019/2020 opäť 

vytvorili  podmienky tak, aby mal možnosť byť s logopédom v priamom 

kontakte a pomáhať  v intenzívnej a pravidelnej logopedickej náprave. 

Samozrejme, do spolupráce  sú zapojení aj rodičia detí .  Napriek tomu, že ani 

v školskom roku 2020/2021 nám nebol z MŠVVaŠ SR pridelený žiadny asistent učiteľa 

k integrovaným žiakom, podarilo sa nám proces edukácie posilniť a zabezpečiť dvoch 

pracovníkov vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť prostredníctvom ÚPSVaR 

z Prievidze. Ich náplňou bola organizačná pomoc v základnej i materskej škole, v základnej 

škole sa venovali aj integrovaným žiakom a čiastočne tak nahrádzali asistentov učiteľa.  

 Vzhľadom k zložitejším podmienkam vyplývajúcich z prísnych pandemických 

opatrení,  bol dočasne prijatý prevádzkový pracovník (február – júl 2021), ktorý zastupoval 

chýbajúcu pracovnú silu vo všetkých elokovaných pracoviskách (obdobia karantény, 

dlhodobá PN,...). Vďaka prítomnosti ďalšieho človeka sme dokázali zabezpečiť aj intenzívnu 

individuálnu pomoc deťom so ŠVVP po vyučovaní, a pomáhal aj pri dodržiavaní 

pandemických opatrení. 

V školskom roku 2021/2022 nám opäť MŠVVaŠ SR nepridelilo finančný 

príspevok na žiadneho  asistent učiteľa k  integrovaným žiakom, podarilo sa 

nám proces edukácie posilniť a  zabezpečiť asistenta prostredníctvom 

projektu ÚPSVaR v Prievidzi. .    

V školskom roku 2022/2023 posilňujeme pedagogický tím kmeňového 

zamestnanca - o asistenta učiteľa, ktorý je súčasťou procesu edukácie takmer 

vo všetkých triedach (podľa osobného rozvrhu).  

Spolupráca školy a verejnosti  -  naša ZŠ s MŠ má snahu rozvíjať 

a prehlbovať aj  spoluprácu s verejnosťou . Má záujem podieľať sa na 

kultúrnom živote obce - udržiavať regionálne zvyky a tradície ako Vianočné 

trhy, Mikuláš,  Lucie,  Veľkonočné trhy, Vynášanie Moreny, Stavanie mája, ale 

aj pripravovať kultúrne programy na rôzne príležitosti  - uvítanie detí do 

života, program pre  darcov krvi, dôchodcov, program ku dňu matiek, MDD, v 

spolupráci s  RZ pomôcť rodičom pri zmysluplnom využívaní voľného času 

det í  aj  počas letných prázdnin.  

Podnikateľské subjekty –  spolupráca v  oblasti  sponzorskej výpomoci,  

zapájania žiakov do rôznych súťaží ,  poskytovanie drobných odmien pre deti .  
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1.7 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 

Napriek tomu, že naša ZŠ má  už viac ako 125  rokov, jej vybavenie je vhodné 

na modernú výučbu. V  troch triedach je zabudovaná interaktívna tabuľa 

s dataprojektorom a notebookom, v poslednej triede je  interaktívny 

dataprojektor, v každej  t riede je CD prehrávač, koberec,  ktorý umožňuje  

realizáciu aktivít  v  kruhu, oddychové aktivity,  energizéry,  pestré názorné 

pomôcky. Okrem tried, v ktorých prebieha klasické vyučovanie, sú v  škole 

zriadené aj  odborné učebne:  

 spoločenská  miestnosť ,  ktorá slúži  ako interný priestor na organizáciu 

rôznych  spoločných akcií, aktivít a  udalostí, ktoré nie sú organizované 

v Kultúrnom dome v  Liešťanoch,  

 počítačová  učebňa ,  ktorá bola opätovne inovovaná v  školsko roku 

2020/2021 (posledná inovovácia prebehla v  školskom roku 2017/2018, 

kedy bola vybavená novými notebookmi pre žiakov, v  počte 11 ks ), 

kedy sme začali postupne meniť notebooky, ktoré už neboli vyhovujúce  

svojou rýchlosťou (či skôr pomalosťou) neumožňovali kvalitné 

zdelávanie v  oblasti IKT za výkonné repsovné počítače, ktoré sú nielen 

vhodnojšie, ale aj  ekologické a  úsporné  (4ks), ďalších 8ks 

repasovaných PC sa zakúpilo v  školskom roku 2021/2022. Počet 

repasvaných PC sa v  školskom roku 2022/2023 zvýšil  o  ďalší kus 

(sponzorský dar).  

 Športový areál tvorí multifunkčné ihrisko s umelou trávou. Pre 

záujmovú a  krúžkovú činnosť je k  dispozícii celý areál školy,  

 v každej triede našej ZŠ je zriadená triedna knižnica z (z projektu 

Čítame rady a  darovanej „poukážky“), v  školskej jedálni je zriadená  

žiacka knižnica.   

 Pedagógovia pre   svoje potreby vzdelávania využívajú učiteľskú 

knižnicu ,  zborovňu ,  ktorá ponúka celkom  príjemné pracovné  prostredie 

a prijateľné pracovné podmienky - dva počítače, multifunkčné  

zariadenie,  pripojenie na wifi .   

 Naša ZŠ má len malú telocvičňu  (náhradu telocvične) ,  čo však nemá iba 

negatívnu stránku .  Vonkajší areál školy,  multifunkčné ihrisko, veľké 

futbalové  ihrisko a nádherné prírodné prostredie v  okolí školy ,  ponúka 
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príležitosť na zdravý pohyb a  pobyt na čerstvom vzduchu spojený 

s pestovaním lásky k  prírode, jej krásam a  k vlasti, i  zdravší životný 

štýl - klimatoterapiu a otužovanie. V prípade nepriaznivého počasia 

a na účely osvojovania a  zdokonaľovania sa v  gymnastických prvkoch 

sa využíva priestor malej telocvične –  bývalé fitnes centrum. 

Priestorové a  materiálno-technické vybavenie školy vyhovujúce pre 

úspešný výchovno -vzdelávací proces.  

 

Triedy Učebne Iné priestory 

4 PC Kabinet s učebnými a športovými 

pomôckami 

WC pre chlapcov 

 Spoločenská 

miestnosť 

Zborovňa Chodba so skrinkami 

 Herňa (ŠKD) Riaditeľňa, kancelária Chodba so skrinkami 

  WC pre dievčatá ŠJ 

  WC učiteľ Školský areál s multifunčkným 

ihriskom 

 

 

1.8 Škola ako životný priestor 
  

Žiaci i  učitelia trávia v  priestoroch školy veľa času. Spoločne sa snaží me 

o vytváranie  príjemnej  a tvorivej  atmosféry nielen priamou činnosťou 

s deťmi, ale aj  vytváraním priaznivého prostredia v  škole.  Chodby majú 

nielen estetickú úlohu, ale aj informačnú  a reprezentačnú. Na chodbách sú 

umiestnené  mnohé dôležité informácie o  škole a  projektoch, do ktorých sa 

zapájame .  Veľký dôraz kladieme na rešpektovan ie práv dieťaťa  a našim 

cieľom je predchádzať vzniku šikanovania nielen v škole ale i  mimo nej. 

Práva dieťaťa a  spôsoby pomoci obetiam šikanovania (i  mimo prostredia 

školy) sú nielen v  školskom poriadku, ale i  na nástenkách v  priestoroch ZŠ. 

Žiaci sú  vedení k  vzájomnej úcte, k  tolerancii, spolupráci a  vzájomnej pomoci 

rôznymi spôsobmi. Vytváranie priateľskej  atmosféry medzi žiakmi navzájom, 

medzi žiakmi a pedagógmi je jednou z  našich hlavných úloh .  Informácie o  ZŠ 

a jej  aktivitách  prináša  aj  web-stránka školy:  http://www.zsmsliestany.eu , 

https:/ /zsmsliestany.edupage.org/  

http://www.zsmsliestany.eu/
https://zsmsliestany.edupage.org/
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1.9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri výchove a vzdelávaní 
   

Zaistenie podmienok je v  súlade s  legislatívou podľa §152 zákona č. 245/2008 

o výchove a  vzdelávaní (školský zákon) a  o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a  v súlade s  podmienkami na zaistenie bezpečnosti a  ochrany zdravia 

podľa ŠVP pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike.  

Na začiatku školského roka sú všetci žiaci školy a  ich zákonní zástupcovia 

preukázateľne oboznámení so Školským poriadkom, ktorého cieľom je zaistiť 

bezpečné a  zdraviu vyhovujúce podmienky v  priestoroch na vyučovanie (zápis 

v tr iednej knihe, zápisnica z  triedneho zasadnutia Rodičovského združenia ). 

Školský poriadok je zverejnený v každej triede.  Zamestnanci školy dbajú 

na bezpečnosť, zúčastňujú sa pravidelne školení o  bezpečnosti a  ochrane 

zdravia pri práci a  proti požiaru. Škola  vedie evidenciu neregistrovaných 

školských úrazov a  registráciu registrovaných školských úrazov žiakov, 

ku ktorým došlo počas výchovno -vzdelávacieho procesu a  pri  činnostiach 

organizovaných školou.  

Bezpečnosť sa stala pevnou súčasťou výchovno -vzdelávacieho procesu:  

 aktualizácia Školského poriadku sa každoročne uskutočňuje na začiatku 

školského roka i  priebežne prípadnými dodatkami ,  ak je to nevyhnutné ,  

 akcie mimo budovy školy sa so žiakmi uskutočňujú s písomným  

súhlasom zákonných zástupcov žiaka,  

 pravidelne sa uskutočňujú previerky BOZP vo všetkých elokovaných 

pracoviskách ZŠ s  MŠ,  

 podľa plánu revízií sa pravidelne uskutočňujú všetky revízie 

a porevízne opravy.  



 
Základná škola s materskou školou Liešťany 

24 

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO 

VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

 

Náš školský vzdelávací program je vypracov aný v  súlade so ŠVP a  umožňuje 

našej škole a  životu v  nej, prispôsobiť sa dobe. Ponúka nám možnosť 

aplikovať do  výchovno-vzdelávacieho procesu inovatívne prvky, čo 

s radosťou robíme.  

Vo vyučovacom procese využívame prvky alternatívnych modelov 

vyučovania,  hlavne ITV . O ITV sa hovorí ako o vzdelávaní pre 21. storočie. 

Tento program, vyžaduje zmenu :  

  z informatívneho vyučovania na vyučovanie objavné (snaha učivo, jav 

zažiť, objavovať, byť pri  tom),  

  z direktívneho typu vyučovania na komunikatívny typ so značn ým 

dôrazom na sociálne zručnosti žiakov,  

  z prístupu orientovaného na učiteľa na prístup orientovaný na žiaka 

(učiteľ riadi proces učenia, žiaci ho vytvárajú ,  

  od fragmentácie poznatkov k  celostnému vyučovaniu (vysvetľovanie 

javov ako celku, poznávanie vecí v súvislostiach) ,  

  od hodnotenia výsledkov práce k  väčšiemu doceňovaniu postupov, 

spôsobov riešenia ,  

  od jednorazovej prípravy učiteľov na pedagogických fakultách 

k celoživotnému vzdelávaniu učiteľov .  

   Základom pre model Integrovaného tematického vyučovani a je vytváranie 

podporujúceho prostredia pre učenie, aby sa učenie  stalo radosťou  pre deti aj 

učiteľov. Ide vlastne o návrat ku Komenskému - o názorné vyučovanie. Našou 

snahou je učiť žiakov vnímať svet vo vzájomných súvislostiach, vyučovacie 

predmety spájať tak, aby sa učivo vysvetli lo čo najúplnejšie,  v  najširších 

súvislostiach. Pomocou celoživotných pravidiel a životných zručností učíme 

deti  spolupracovať  pri  riešení úloh, oceňujeme tímovú prácu.  Vedieme 

žiakov k  tomu, aby sa nebáli pýtať, aby veľa premýšľali  a  veľa vedeli .  

Našou snahou je umožniť žiakom, aby sa stali bádateľmi, vedcami, 

výskumníkmi, ľuďmi, ktorí sa vedia orientovať vo  svete a spoločnosti,  ktorí 

sa dokážu vyrovnať s problémami a kri ticky meniť zaužívané stereotypy.  

Pravidlá spolužitia  

  DÔVERYHODNOSŤ :  správať sa takým spôsobom, ktorý robí 

človeka hodným dôvery,  

  PRAVDIVOSŤ :  správať sa jednoznačne a s  osobnou 

zodpovednosťou,  
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  AKTÍVNE  POČÚVANIE :  počúvanie viacerými zmyslami spojené 

s citovým prežívaním,  

  ÚCTA ,  nevysmievanie sa:  rešpektovanie ind ividuality dieťaťa, 

tolerovanie chybičiek a nedostatkov, ocenenie individuálneho 

pokroku,  

  NAJLEPŠÍ OSOBNÝ VÝKON :  podľa možností  vydať zo  seba to 

najlepšie.  

Model ITV je spôsob, ako pristupovať k vytváraniu  takého prostredia  

na  učenie ,  ktoré je "mozgovo - súhlasné",  to znamená prostredia,  

ktoré  umožňuje žiakovi učiť sa čo najefektívnejšie. Takéto prostredie 

podmieňuje preukázateľné pokroky vo výsledkoch žiakov a vštepuje im 

celoživotnú lásku k učeniu .  Vzdelávací model ITV pre t ieto podmienky 

zavádza názov, mozgovo súhlasné /kompatibilné/ prostredie .  Tvorí ho osem 

zložiek:  

1.  Neprítomnosť ohrozenia  -  dosiahnutie vzájomnej úcty a dôvery učiteľa 

so žiakmi a žiakmi medzi sebou navzájom.  

2.  Významnosť obsahu  - motivácia- učenie pre život.  

3.  Primeraný čas  - učiteľ venuje primeraný čas jednotlivým činnostiam.  

4.  Možnosť výberu aktivít -  možnosť rozhodovať sa .  

5.  Obohatené prostredie  - dostatočnými zdrojmi informácií  - nástenný 

materiál , encyklopédie, .. .  

6.  Spolupráca  -  úspešnej spolupráci predchádza nácvik zručností.  

7.  Okamžitá spätná väzba  - overenie pochopenia naučeného.  

8.  Dokonalé zvládnutie  - zvládnutie učiva na úrovni jeho použitia 

v skutočnom živote - reálne situácie každodenného života.  
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Skôr, ako deti vniknú do  každodenného procesu výchovy a  vzdelávania 

v škole, čaká ich príjemné posedenie v kruhu - ranná komunita.  Komunita je 

spoločné stretnutie žiakov celej triedy aj s  učiteľom v  kruhu ,  ktorého 

cieľom je vytvoriť spoločenstvo vyjadrovaním a vzájomným odovzdávaním 

pocitov, osobných postojov a názorov jednotlivých členov. Na začiatku 

vyučovania sa v ITV spravidla koná ranná komunita. Jej okamžitým cieľom je 

vtiahnuť každého žiaka do činnosti a naladiť ho na vyučovanie.  

Dlhodobým cieľom je učiť deti  navzájom zmysluplne komunikovať .  Slúži  

na to, aby sa deti  pripravili  na dnešný pracovný deň a aby ho prežili  

príjemne ,  teda bez strachu  a stresov. Môžu porozprávať ,  ako sa cítia ,  čo 

ich trápi ,  čo ťaží ich srdiečko. Dozvedia sa niečo  nové  o sebe i spolužiakoch, 

učia  sa tolerancii ,  ohľaduplnosti ,  ale i  starostlivosti  o seba i  druhých. 

Prebieha v kruhu ,  čo  symbolizuje, že sú si všetci rovní –  majú rovnaké 

práva i možnosti .  

Pravidlá komunity:  

  primerane dlhý hlas –  rozprávame takým hlasom, aby sme všetci  

počuli toho, kto hovorí ( nie kričať) ,  

  aktívne počúvanie –  počúvame nielen ušami, a le aj očami, ústami,  

rukami a srdcom,  

  nevysmievanie sa –  dôvera ,  

  úprimnosť .  

 

Časti komunity:  

  reflexia –  učia sa rozprávať  o  svojich pocitoch, vyjadrovať svoje 

názory, myšlienky a postoje ,  

  diskusia –  zisťujú podobnosť a  rozdielny pohľad navzájom medzi 

sebou, či postojom detí a dospelých ,  

  ocenenie –  deti sa ním lepšie naučia aktívne počúvať, zároveň sú 

motivované k  aktivite a získavaním skúseností  s  hodnotením iných 

i  počúvaním hodnotenia svojho výkonu sú vedené k  sebapoznaniu 

a sebahodnoteniu .  

V záverečnej komunite majú deti možnosť vyjadriť sa k tomu, čo sa im 

páčilo, podarilo, . . .  a môžu oceniť svojich spolužiakov i pani učiteľku za  ich 

prácu (slovom i gestom) .  
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Pri plnení výchovno -vzdelávacích cieľov rešpektujeme špeciálne výchovno - 

vzdelávacie potreby (ŠVVP) detí.  Vytváraním mozgovokompatibilného 

prostredia a rodinnej klímy vytvárame  podmienky na efektívny proces 

osvojovania  všeobecného vzdelania, smerujúceho k celoživotnému 

vzdelávaniu ,  ale aj k praktickému využívaniu osvojených vedomostí ,  

zručností, schopností, návykov a skúseností v  praktickom živote. Usilujeme 

sa o všestranný rozvoj osobnosti  každého žiaka, na  základe pochopenia 

a prijatia všeobecných platných mravných noriem práv dieťaťa, s  dôrazom 

na zdravý životný štýl  a  zmysluplné využívanie voľného  času žiakov. 

Samozrejmou súčasťou vyučovania je využívanie dostupných moderných 

technológií a  IKT, ktoré sú už neoddeliteľnou súčasťou života mladých ľudí 

a detí , niekedy aj na úkor iných zaujímavých aktivít a  činností .      

Dôsledná a  komplexná realizácia projektu ITV prináša do atmosféry školy  

výrazný demokratizujúci a humanizujúci aspekt ,  a to tak z hľadiska 

rozvoja osobnosti  a záujmov jednotlivých žiakov, ako aj  vzhľadom na  vzťahy 

v sociálnych skupinách, kde kladie dôraz na morálne aspekty dodržiavaním  

celoživotných zásad a pravidiel,  posilňuje prosociálnosť a komunikačné 

zručnosti  v správaní. Tento výrazný výchovný aspekt modelu je 

považovaný za jednu z možností,  foriem predchádzania negatívnym 

sociálnym javom .  Napríklad akceptácia, aktívne počúvanie, spolupráca, 

kooperatívne rovesnícke riešenie konfliktov, zodpovednosť, starostlivosť 

a ďalšie sú nevyhnutným základom pre  reálne uplatňovanie ľudských 

práv ,  aby neostali len na úrovni poznatkov, ale presunuli sa do úrovne 

aplikácie. Zavádzanie prvkov ITV nám pomáha k  plneniu cieľov Výchovy 

k ľudským právam, pretože nie je cieľom, aby žiaci len poznali  (vedeli 

vymenovať)  jednotlivé časti  napríklad Všeobecnej deklarácie ľudských práv. 

Dôležitá je  ich aplikácia v  konaní jednotlivca - ako empatické, zodpovedné a 

tolerantné postoje voči iným ľuďom ,  vo svojej  triednej a školskej komunite.  

Ako príklady je možné uviesť zručnosti  komunikácie, aktívneho počúvania, 

spolupráce, riešenia problémov a  ďalš ie.      

 Tieto zručnosti pomôžu  deťom a mladým ľuďom :  

  hodnotiť  svet okolo nich,  

  pochopiť, že prostredníctvom ľudských práv sa dá zlepšiť ich  

  vlastný život a aj  život iných,  
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  aktívne sa  podieľať  na ochrane ľudských práv .  

Poznatky a zručnosti tvoria základ formujúceho sa postoja a  spolu 

s emocionálnym prežívaním a zvnútornením umožňujú uvedomenie si 

ľudských práv ako pozitívnej hodnoty.  Keď deti  a mladí ľudia žijú 

v demokratickom prostredí a majú možnosť osvojiť si poznatky a  zručnosti 

aktivizujúcimi metódami prostredníctvom vlastnej skúsenosti, postupne si 

vytvárajú postoje, ktoré sú hlbším a stabilnejším zdrojom ich konania. Ide 

napríklad o  uvedomenie si  ľudskej dôstojnosti, potreby rešpektovať ľudské 

práva, výhod spolupráce pred súťaživosťou, potreby aktívneho počúvania. 

Postoje obsahujú aj  konatívnu zložku, teda schopno sť „vedieť ako“ a  tiež 

ochotu (chcenie) konať v zmysle uvedomenej hodnoty.  

        

2.1 Pedagogický princíp školy 

     (vlastné ciele výchovy a vzdelávania) 

DOBRÁ  ŠKOLA  je tá,  ktorá  sa usiluje porozumieť  svojim žiakom,  

 vie pracovať s  deťmi, ktoré  majú  špeciálne  výchovno-

vzdelávacie  potreby,  do ktorej chodia deti  rady a rodičia  cítia,  

že  sú  s učiteľmi  akoby na jednej vlne.  
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O živote v našej škole veľa vypovedá aj naša školská hymna, ktorú deti s radosťou spievajú 

na školských akciách a pri príležitostiach, kedy môžeme našu školu prezentovať na verejnosti. 
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Náš školský vzdelávací program je zameraný tak,  aby boli deti čo  najlepšie 

pripravené na  celoživotné vzdelávanie. 

KVALITNÝ  A EFEKTÍVNY  výchovno- vzdelávací  proces  v našej ZŠ 

podporuje:  

  rešpektovanie dieťaťa - jedinečná osobnosť - individuálny prístup,  

  každé dieťa je osobnosť - individuálna starostlivosť je venovaná 

nadaným deťom, osobitá starostlivosť - deti so ŠVVP a integrované deti  

- uplatňovanie individuálnych metodických po stupov a hodnotení - 

spolupráca  s CPPP, 

  príjemné rodinné prostredie - všetci  sa poznáme, dôverujeme si,  

  individuálna logopedická starostlivosť zabezpečovaná priamo v  ZŠ 

odborníkmi už od  roku 2012, 

  OBJAVNÉ vyučovanie (snaha učivo, jav zažiť, objavovať, byť pri  tom),  

  prístup orientovaný na  žiaka (učiteľ riadi proces učenia,  žiaci ho 

vytvárajú), učenie pre  život,  

  RANNÁ KOMUNITA  ako forma pravidelnej realizácie triednickej 

hodiny, ponúka priestor a  čas na  diskutovanie ,  vzájomné spoznávanie 

a obohacovanie sa navzájom,  

  muzikoterapia, aromaterapia,  

  komunikatívny typ vyučovania s dôrazom na sociálne zručnosti žiakov,  

  nízky počet detí  v  triede, vďaka čomu má p.  učiteľka možnosť venovať 

sa deťom DIFERENCOVANE  (rešpektovať ich pracovné tempo,  

špeciálne potreby, i  rozvíjať nadanie ),  

  vyučovanie  CUDZIEHO JAZYKA už  od 1.ročníka ,  

  intenzívne  rozvíjanie  komunikačných  schopností  žiaka  a vlastnej  

kreativity,  

  celková priateľská a  rodinná atmosféra v škole, dôraz kladieme 

na sociálne zručnosti, pravidlá triedy =  pozitívny vzťah dieťaťa 

ku škole,  

  priebežné motivujúce a  objektívne hodnotenie úspechov i  snahy, 

poukazujúce na  to, čo  je možné/potrebné zlepšiť  –  KOMENTOVANÉ 

HODNOTENIE –  dieťa vie nielen akú známku dostalo,  ale aj prečo ,  
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  k vysvedčeniu dieťa dostane aj  slovné hodnotenie - „  OBRÁZKOVÉ 

VYSVEDČENIE“ ,  

  rešpektovanie prirodzených potrieb dieťaťa  –  striedanie činností počas 

vyučovacích hodín, zabezpečenie dostatku pohybových aktivít počas  

dňa  –  denný pobyt vonku počas prestávky, v  ŠKD, podľa možností  

i  v priebehu vyučovania ,  

  ZÁŽITKOVÉ UČENIE - zamerané  na učenie pre život,  dlhodobé 

pamäťové stopy, 

  CELKOVÝ  ROZVOJ OSOBNOSTI, primeraného  sebavedomia,  

  zapájanie sa do  projektov významných pre  detí  –  ZÁLOŽKA  SPÁJA 

ŠKOLY, SVETOVÝ DEŇ JAZYKOV, ČÍTAJME SI –  projekty zamerané 

na návrat  ku knihe, k  literatúre, ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K  DEŤOM, . . .  

  KRÚŽKOVÁ záujmová ČINNOSŤ prispôsobená záujmu detí a rodičov ,  

  zachovávanie ľudových tradícií  - Lucie, Vynášanie Moreny, S tavanie 

májov ,  

  aktívne zapájanie do aktivít podporujúcich zdravý životný štýl ,  

  posilnenie výchovy detí  a  žiakov  k zdravému  životnému štýlu, 

realizácia aktivít  a programov na podporu zdravia a zdravého životného 

štýlu ,  

   zapájanie sa do kampaní  „Odstráň obezitu“ a projektov „Hovorme 

o jedle“, „Zdravie  a bezpečnosť v školách“,  

  zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít –  zavedením 

Pohybovo-relaxačného krúžku, pohybových aktivít  v  prírode, 

sprístupnenie ihriska na športovú činnosť po vyučovaní a  cez v íkendy; 

zvýšenú pozornosť venujeme vzdelávaniu učiteľov telesnej a  športovej  

výchovy v  tejto oblasti,  

  rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na  zdravú 

výživu, zdravé  potraviny, potravinovú bezpečnosť ,  

  po absolvovaní  trénongov projektu  O2 Športová akadémia Mateja Tótha 

školskom roku 2021/2022 budeme aj naďalej rozvíjať  správne držanie 

tela,  rýchlosť,  vytrvalosť,  obratnosť našich žiakov a  vplývať na zdravší 

životný štýl  našich žiakov,  

  po intenzívnejšej práci  s interaktívnymi   programami Woca Bee, Alf, 

počas pandémie, budeme programy ďalej  využívať na upevňovanie  

a precvičovanie  učivo na stránkach www.matika.in,  www.gramar.in , . . .  
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Cieľom našej školy je vychovať zdravo sebavedomého žiaka, ktorý dokáže 

vyjadriť a  zdôvodniť svoje názory, získal základ najdôležitejších poznatkov 

z prírodovedných a  spoločenských vied a  dokáže sa vyjadrovať v  materinskom 

jazyku ústne i  písomne, bol vedený k  úcte k  životu a ku všetkému, 

čo  vytvorila ľudská spoločnosť,  k  rodnej obci, k regiónu a  k vlasti .  

 

Viesť proces edukácie tak, aby  deti dokázali:  

  socializovať sa v  škole,  rodine, spoločnosti,  

  celoživotne a iniciatívne sa vzdelávať,  

  asertívne komunikovať v rodnom i v cudzom jazyku,  

  vidieť a vedieť prežívať krásu súčasnosti i  minulosti ,  

  žiť zdravým štýlom,  

  reálne  zhodnotiť svoje možnosti na trhu práce.  

Úlohou učiteľa je teda:  

 efektívne plniť ciele výchovy a vzdelávania §4 Zákona o výchove 

a vzdelávaní č.  245/2008 (Školský zákon),  

 zvyšovať vedomostnú úroveň žiakov diferencovaným prístupom 

k talentovaným, slaboprospievajúcim žiakom a  k žiakom so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami,  

 citlivo vnímať osobnosť dieťaťa, odhaliť nadané deti a  venovať im 

mimoriadnu pozornosť v  ich individuálnom rozvoji , i  v príprave 

na súťaže a  olympiády,  

 zdokonaľovať samostatné a  dôsledné čítanie s  porozumením. Pestovať 

schopnosť pracovať s  textom, rozvíjať vlastnú tvorbu, komunikačné 

schopnosti,  individuálne štúdium,  

 venovať pozornosť písomnému prejavu žiakov, priebežne kontrolovať 

estetickú úroveň písomností,  
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 do vyučovacieho procesu zavádzať nové, inovatívne, netradičné metódy 

a formy vyučovania a  využívania rôznych zdrojov informácií  v  príprave 

na vyučovanie ako aj  miesto vyučovania (knižnica, náučný chodník),  

 individualizovať vyučovací proces –  vytvárať vhodné podmienky 

všetkým žiakom, 

 poskytovať všetkým žiakom dostatok podnetov v rámci základného 

vzdelania k  rozvoju všetkých ich kľúčových kompetencií  novými 

modernými metódami a  formami,  

 vzbudzovať u žiakov záujem samostatne a zodpovedne poznávať, 

prežívať a tvoriť v  prostredí ško ly i  mimo nej,   

 podporovať rozvoj zdravého životného štýlu a pohybových schopností 

žiakov v  školských i mimoškolských aktivitách,  

 vštepovať žiakom toleranciu a humánne myslenie, úctu k tradíciám 

a národnému i  celosvetovému dedičstvu,  

 rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov:  

- v materinskom jazyku,  

- v cudzom jazyku,  

- v informačných a komunikačných technológiách ,   

- v sociálnych vzťahoch,  

 využívanie informačných technológií vo výučbe a domácej príprave,  

 rozvíjanie národného povedomia, čitateľskej gramotnos ti ,  

 zapájanie sa do projektov,  

 naďalej spolupracovať s  rodičmi a inými organizáciami a  inšti túciami ,  

 získavať finančné prostriedky na obnovu a  modernizáciu školy,  

 upevňovanie hygienických a samoobslužných návykov ,  

 utužovanie vzťahov medzi žiakmi ,  

 pestovanie lásky k prírode, histórii  a  spoločenskému prostrediu okolo 

nás –  ochrana životného prostredia ,  

 obohacovanie žiakov o  nové poznatky a  vedomosti hravou, zábavnou 

formou, 
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 rozvíjanie pozitívnych, vôľových vlastností , odstraňovanie zlozvyky 

a sklonov k agresivite,  

 rozvíjanie výnimočných schopností  a  nadania detí , podporovanie 

talentu,  

 individuálny prístup k  deťom s  poruchami správania a  slabším 

prospechom, 

 vytváranie estetického prostredia ,  

 štúdium odbornej literatúry ,  

 výchova v  duchu humanizmu, 

 predchádzanie všetkým formám diskriminácie,  xenofóbie,  intolerancie 

a rasizmu, 

 dodržiavanie základných ľudských práv a  slobôd ,  

 efektívne využívanie voľného času detí , s dôrazom na ochranu zdravia 

a dostatok pohybovej aktivity,  

 zefektívnenie  práce s  interaktívnou tabuľou  -  modernizácia vyučovania.  

Ciele primárneho vzdelávania školy sú v  súlade s  cieľmi definovanými v  ŠVP 

a §4 Školského zákona.  

 

Špecifické ciele:  

1.  Rešpektovať jedinečnosť  žiaka, dať možnosť osobného rozvoja 

realizovať pomocou úloh:  

a)  individualizovať vyučovanie (rešpektovať pracovné tempo, dať 

možnosť výberu z  úloh rôznych úrovní,  pri hodnotení uplatňovať 

vecnú spätnú väzbu),  

b)  využívať aktivizujúce a motivujúce metódy a formy práce s  ohľadom 

na spôsob učenia sa žiaka, dať možnosť zažiť úspech,  

c)  zapájať žiaka do celého procesu učenia sa (od prípravnej, 

cez realizačnú až po vyhodnocovaciu fázu),  

d)  zabezpečiť včas potrebnú diagnostiku žiakov,  

e)  vštepovať žiakom úctu k  tradíciám,  

f)  výchovu k  vlastenectvu zaradiť do výchovno -vzdelávacieho procesu 

a bežného života školy,   

g)  zabezpečiť pre žiakov so špeciálnymi výchovno -vzdelávacími 

potrebami podmienky vyplývajúce z  potrieb diagnózy,  
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h)  spolupracovať s  rodinou žiaka,  

i)  pravidelne si zabezpečovať spätnú väzbu, robiť jej analýzu 

a prijímať opatrenia,  

j)  v procese hodnotenia žiakov využívať ako jeden z  dôležitých 

podkladov hodnotiace portfóliá.  

2.  Vychovávať  žiakov v duchu humanistických princípov .  Realizovanie 

cieľa sa uskutoční pomocou úloh:  

a)  vytvoriť v  triedach dobrú pracovnú klímu rešpektujúcu osobnosť 

dieťaťa,  s  uplatňovaním takých hodnôt,  ako uznanie,  dôvera,  

spolupatričnosť,  tolerancia, úcta,  spolupráca .. . ,  

b)  pripraviť žiakov na samostatnú prácu i  prácu v  skupine,  

c)  rozvíjať kľúčové spôsobilosti  žiakov na úrovni, ktorá je pre nich 

dosiahnuteľná za pomoci nových, moderných metód a  foriem, 

d)  prácu triedneho učiteľa zamerať na teambuilding, ktorý uznáva 

základné ľudské hodnoty a práva.  

3.  Vo vyučovaní využívať IKT .  Úlohy:  

a)  vhodne využívať multimediálne edukačné programy,  

b)  naučiť žiakov využívať PC ako prostriedok učenia sa,  

c)  naučiť žiakov pracovať s  informáciami,  

d)  zabezpečovať kvali tu vo vyučovaní anglického jazyka.  

e)  pokračovať vo vyučovaní anglického jazyka od 1. ročníka,  

f)  rozvíjať jazykové zručnosti žiakov so zameraním na komunikáciu 

a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov,  

g)  zabezpečiť dostatok učebných pomôcok a didaktickej techniky,  

h)  vo vyučovaní využívať dostupný software a  počítačové učebne,  

i)  zapájať sa do medzinárodných projektov.  

2.2  Zameranie školy a stupeň vzdelania 

Vlastné zameranie školy vychádza zo SWOT analýzy. Z analýzy vyplynuli:  

Silné stránky školy (Strenghts):  

  kvalitný výchovno-vzdelávací proces zabezpečovaný kvalifikovanými 

pedagogickými zamestnancami ,  

  orientácia na vyučovanie cudzích jazykov - anglický jazyk od 1. ročníka,  

  snaha učiteľov odborne rásť prostredníctvom ďalšieho vzdeláva nia,  

  zavádzanie inovatívnych spôsobov výučby do vzdelávacieho procesu –  

zvyšovanie efektivity,  rozvíjanie logického a  kreatívneho myslenia 
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prostredníctvom metodiky Hejného matematiky  (nielen v predmete 

matematika) ,  

  zavádzanie metodiky fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, ktorá je 

inovatívna - odlišná v tom, že každý prvok, ktorý dieťa učíme, každý postup, ktorý 

používame je systematický a vychádza  z teoretických  poznatkov o vývine reči 

a poznávacích schopností detí v tomto veku (autormi sú logopédky Kapalková, Brnová a 

psychologičky Mikulajová, Vencelová). Druhá výrazná odlišnosť spočíva v samotnom 

obsahu šlabikára, ktorý má tri prelínajúce sa časti A, B, C:  

A) 

  Rozvíjame u detí fonologické schopnosti, na základe ktorých deti lepšie chápu 

vzťah medzi zvukmi reči – hláskami a písmenami,  

  deti dostanú plnú orientáciu v systéme grafém/písmen slovenského jazyka 

a vďaka tomu sú už dobre pripravené na zvládnutie náročnejších pravopisných 

pravidiel, ktoré prídu neskôr,  

  okrem toho v rámci jednotlivých skupín grafém zavádzame grafémy podľa 

princípu frekvencie v slovenčine, čo sme overovali teoreticky na obrovskom 

lexikálnom korpuse slovenského jazyka, podľa frekvencie sa zavádzajú napr. aj 

slabiky, ktoré deti čítajú – to znamená, že ich pripravujeme na to, aby boli dobre 

oboznámené s tým, s čím sa v jazyku budú stretávať najčastejšie,  

  počas zavádzania grafém sa deti hneď učia aj abstraktné pojmy ako samohlásky - 

spoluhlásky, rozdelenie spoluhlások na mäkké, tvrdé a obojaké - ale to všetko 

spôsobom ich veku primeraným, takže to krásne pochopia a rozumejú systému 

hlások a grafém v slovenčine,  

  pred zavádzaním grafém pochopia princíp štruktúry slova, naučia sa 

identifikovať všetky hlásky v slove, vedia ich označiť pomocou žetónov, dokážu 

s hláskami v slove rôzne manipulovať, tvoriť z hlások nové slová, pochopia 

funkciu fonémy v slove (môže meniť jeho význam),  

  používame veľa pomôcok, ktoré deťom uľahčujú osvojovanie tvarov písmen 

a nácvik/automatizáciu čítania. Vďaka nim je pre deti práca na hodine slovenčiny 

dynamická, aktívna, pútavá.  

B)  

  Hneď ako sa deti naučia dostatok písmen - grafém, z ktorých sa dajú tvoriť slabiky 

(všetky samohlásky a niekoľko spoluhlások) – začínajú čítať krátke texty - repetitívne 

knihy. Tieto knihy sú zostavené len z grafém, ktoré sa deti už učili. Knižočky tvoria 

samostatnú časť šlabikára, a dôraz sa tu kladie nielen na dekódovanie, ale hneď aj na 

porozumenie čítaného textu. Úroveň kníh sa zvyšuje podľa náročnosti do konca roka. 
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Učiteľ môže pre jednotlivé deti knihy vyberať podľa náročnosti, ktorú aktuálne 

zvládajú. Takéto čítanie je pre deti veľmi motivujúce. Veľmi skoro majú možnosť 

zažiť skutočnosť, že si sami prečítali knihu.  

C)  

  Súčasťou šlabikára je trinásť naratívne príbehov, vytvorených podľa kontrolovaných 

parametrov (3 postavy, každá postava má v príbehu motiváciu, cieľ a pokus a záver). 

Deti pracujú s jedným príbehom vždy v rámci jedného týždňa a učia sa súvislo 

rozprávať príbeh, identifikovať jeho epizódy, pochopiť implicitné (nevypovedané) 

informácie v príbehu a tiež sa učia argumentovať a vysvetľovať nové pojmy - slová 

v rámci príbehu.  

  Veľmi efektívnou a úplne novou súčasťou šlabikára a hodín slovenčiny je metóda 

interaktívneho čítania - práca s vybranými literárnymi textami nielen od slovenských 

autorov. Deti sa učia pýtať sa, predvídať príbeh, chápať pointu, vtip, metaforu, 

porovnanie. Samozrejme vytvárajú si hlbší vzťah k čítaniu ako takému a literatúre 

(podľa Mgr. Hana Jarábková, špeciálny pedagóg).  

  postupné oboznamovanie a  zavádzanie písma Skolske - digitálne písmo 

(font) inšpirované česko -slovenským školským písmom, ktoré sa 

vyučuje na Slovensku od roku 1932.  

  Česko-slovenské školské písmo bolo ovplyvnené písmovými 

vzormi, ktoré sa v školách začali zavádzať  aj v okolitých 

krajinách. Doménou - jednoduchosť a  rýchlosť,  

   písanie jedným ťahom, spojito, bez zdvíhania pera ,  

  školské  písma reaguje na dnešné potreby písania,  akceptáciu 

ľavákov (zmenšením sklonu) a disgrafikov (výraznými 

a čitateľnými  tvarmi),  

  realizácia triednických hodín  formou ranných komunít ,  zameraných 

na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa - s dôrazom na rozvoj gramotnosti , 

komunikačných i sociálnych zručností  a všeobecného rozhľadu - 

spojenie  školy s reálnym  životom ,  

  menší počet žiakov v triedach –  možnosť individuálnej  práce  so žiakmi ,  

  priama činnosť asistenta učiteľa a logopéda vo výchovno -vzdelávacom 

procese,  

  úzka spolupráca s  odborníkmi z CPPPaP Prievidza  a s centrom LOGOPEDYS 

- Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Zemianskych 

Kostoľanoch,  
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  dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie, prístup k  internetu 

v učebniach, možnosť využívania kopírky, interaktívnych tabúľ ,  

  vďaka aktívnej pomoci rodičov a obyvateľov obce Liešťany sa nám 

podarilo uspieť v  súťaži EKOHRA. V spolupráci  vedením obce, ktorá nám 

pomohla s dofinancovaním projektu sa nám podarilo vybudovať 

multifunkčné ihrisko pre deti . Nie je len náhradou za veľkú telocvičňu, 

ktorá nám chýbala,  ale ponúka nám predovšetkým možnosť bezpečného  

pohybu na čerstvom vzduchu.  

  v spolupráci s  OcÚ sa nám podarilo získať zrušenie racionalizačn ých 

opatrení nariadených MŠVVaŠ SR,  

  vnútorný priestor na cvičenie - malá telocvična (bývalé obecné 

fitnescentrum, ktoré sa v spolupráci  s  RZ, RŠ a  obcou Liešťany podarilo 

získať  v školskom roku 2016/2017 )  

  školská knižnica ,  triedne knižnice,  s  pribúdajúcimi novými knihami,  

  počítačová gramotnosť pedagógov ,  

  prezentácia školy na webe , zapájanie sa do projektov ,  

  dobrá spolupráca  ZŠ a MŠ,  s väčšinou rodičov našej školy,  

zriaďovateľom, RZ, RŠ ,  

  aktívny postoj učiteľov k  ďalšiemu vzdelávaniu sa pedagógov,  

  poskytovanie pestrej  ponuky aktivít pre žiakov (školské výlety,  exkurzie,  

aktivity prepojené s  reálnym životom, krúžková činnosť),  

  zabezpečenie možnosti stravovania sa nielen žiakov školy vo  vlastnej 

školskej jedálni , ale aj obyvateľom obce, či pracovníkom iných fi riem, 

  výmena poškodených PVC krytín vo vštkých  triedach za vysokozáťažovú, 

estetickú a  bezpečnú laminátovú podlahu,  

  získanie dôvery rodičov mimo regiónu –  našu ZŠ navštevujú deti  z  iných 

obcí –  Rudnianska Lehota, Seč, Bojnice, Prievidza, Nedožery -Brezany, 

Nováky  

  skrášlenie a  čiastočná úprava v  spolupráci  s  rodičmi a  ZUŠ –  fasáda, 

pestrofarebný plot , práce žiakov na plote  
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Slabé stránky školy ( Weaknesses):  

  správca siete,  

  ZŠ má len malú vnútornú telocvičňu ,  

  obmedzené finančné zdroje na rozvoj školy ,  

  čiastočne nevyhovujúci  esteticky stav budovy a školského  dvora  

Návrh opatrení:  

  Našou snahou bude sledovať rôzne granty a  podľa možností hlavne 

v spolupráci s  rodičmi sa do  nich zapájať,  aby  sme získali čo  najviac 

finančných prostriedkov na  zatraktívnenie školy  a zefektívnenie 

vyučovacieho procesu.  

Príležitosti (Oprtunities) –  to,  čo by nám mohlo pomôcť,  čo by sme mohli  

využiť  

  vytvorenie silného stabilného kvalifikovaného pedagogického tímu, ktorý 

bude ochotný pracovať spoločne, zanietene a  inovatívne, v  záujme dieťaťa 

a zvýšenia efektivity a  dosahovania čo najlepších výsledkov (nie 

jednotlivcov , ale celku)  

  možnosť vzdelávania sa pedagogických zamestnancov,  

  vyučovanie anglického jazyka od 1.ročníka - nadviazanie na výučbu ANJ 

už v  MŠ,  

  spolupráca so Súkromnou spojenou školou v Prievidzi - v hudobnom, 

výtvarnom odbore,  

  spolupráca so Súkromnou umeleckou školou XOANA –  v tanečnom 

odbore,  

  zviditeľňovanie školy - pravidelná aktualizácia webstránky školy, príprava 

kultúrnych podujatí  pre verejnosť, prezentácia našej  p ráce na verejnosti  

napr.  formou školských novín,  

  spolupráca s aktívnymi rodičmi,  akcie pre rodičov a  verejnosť,  

  zapájanie sa a získavanie financií  z  grantov.  

 

Ohrozenia (Threats)  

 

  zmena legislatívy, napr.  zákona o financovaní škôl,  

  nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku školy,  

  obavy (strach, nedôvera) rodičov (a niektorých učiteľov) z  overených 

inovatívnych postupov v  procese edukácie,  

  zvyšujúca sa administratíva a  byrokracia vo výchovno -vzdelávacej práci,  
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  demografický vývoj obyvateľstva má tendenc iu s klesajúcim počtom 

žiakov,  

  neobjektívnosť niektorých rodičov v  oblasti výchovy a vzdelávania,  

  strata podpory vedenia obce,  

  zvyšujúce sa finančné zaťaženie rodičov –  zvyšovanie poplatkov,  

  fluktuácia rodičov - zmena bydliska kvôli  práci.  

 

Stratégia školy ,  ktorá je plánovaná na základe profilácie školy.  

Oblasti  profilácie :  

1)  jazyková profilácia :  

a)  rozvíjanie  naratívnej schopnosti  a literárnej gramotnosti ,  

b)  pokračovať vo  výučbe anglického jazyka od 1. triedy,  

c)  rozvíjať komunikačné zručnosti v  materinskom a cudzom jazyku,  

2) informačno–technologická profilácia:  

a)  využívať  moderné informačné technológie vo vyučovaní ,  

b)  uvedomovať si  nebezpečenstvo a  nástrahy technológií,   

c)  podporovať kontinuálne vzdelávanie zamestnancov v  oblasti IKT,  

3)  estetická profilácia školy :  

a)  realizovať   vianočnú a  veľkonočnú výstavu na podporu regionálnej 

výchovy,  

b)  pokračovať v  rozvíjaní zručností  žiakov záujmových krúžkov v  danej 

oblasti,  

c)  podporovať pravidelnú tematickú výzdobu v  škole, prezentovať 

výtvarné zručnosti  žiakov,  

4) ekologická profilácia:  

a)  viesť žiakov k  ochrane prírody a  životného prostredia v  blízkom okolí 

žiaka (prakticky, organizovaním besied s  odborníkmi,.. .),   

b)  viesť žiakov k  šetreniu vody, elektrickej energie,  

c)  podporovať separovanie odpadu, pomáhať životnému prostrediu zberom 

druhotných surovín –  konkrétne papiera a  batérií,   

d)  využívať pre  vyučovanie oddychový altánok a  triedu v prírode ,  v areáli  

školy,   

5)  pohybovo–športová profilácia :  

a)  podporovať a  rozvíjať pohybové zručnosti  pri  športových aktivitách,  

b)  podporovať činnosť krúžkov so športovým z ameraním,  

c)  poskytnúť prístup do školskej telocvične  verejnosti,  
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d)  viesť žiakov k  zdravému životnému štýlu - prestávky na čerstvom 

duchu,  realizácia vyučovania na fit - loptách  

6) pracovná profilácia:  

a)  podporovať rozvoj manuálnych zručností žiakov,   

b)  vytváraž,  posi lňovať vzťah k  remeslám,  

c)  motivovať žiakov k  samostatnosti pri výbere povolania –  exkurzie, 

besedy,  

d)  viesť žiakov k  šetrnosti finančných prostriedkov.   

 

Primárny stupeň školského vzdelávania získa žiak úspešným absolvovaním 

všeobecno-vzdelávacieho programu ostatného ročníka primárneho stupňa 

základnej školy.  Dokladom o  získanom vzdelaní je vysvedčenie. Absolvent 

programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni 

nižšieho sekundárneho vzdelávania.  
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2.3 Profil absolventa  
 

Profil  absolventa rešpektuje vzdelanostný model absolventa  primárneho 

stupňa vyjadreného v  ŠVP takto:  

„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 materi nského, 

štátneho a cudzieho jazyka.  

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie 

(spôsobilosti):   

 

1.  sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

  vyjadrovať sa súvisle, výstižne a  kultivovane písomnou aj  ústnou 

formou primeranou p rimárnemu stupňu vzdelávania,   

  dokázať určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať 

vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,   

  uplatňovať ústretovú komunikáciu pr e vytváranie dobrých vzťahov 

so spolužiakmi, učiteľmi,  rodičmi a  s ďalšími ľuďmi, s ktorými 

prichádza do  kontaktu,  

  rozumieť rôznym typom textov a bežne používaným prejavom 

neverbálnej komunikácie adekvátne na ne reagovať,  

  na základnej úrovni využívať technické prostriedky medziosobnej 

komunikácie,  

  rešpektovať kultúrnu rozmanitosť a  preukazuje záujem o  primeranú 

formu medzikultúrnej komunikácie,  

  v cudzích jazykoch schopnosť na primeranej úrovni porozumieť 

hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť 

texty, týkajúce sa bežných životných situácií,  
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2.  kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického 

myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti  vedy a techniky  

  používať 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),  

  pripraviť sa na ďalšie rozvíjanie s chopnosti objavovať, pýtať sa 

a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii  poznatkov,  

3.  kompetencie (spôsobilosti) v oblasti  inf ormačných a komunikačných 

technológií   

  používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri  vyučovaní 

a učení sa,  

  ovládať základy potrebných počítačových aplikácií,  

  dokázať primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,   

  dokázať adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,  

  používať rôzne vyučovacie programy,  

  získať základy algoritmického myslenia,   

  chápať, že  je rozdiel medzi reálnym a  virtuálnym svetom,  

  vedieť, že  existujú riziká,  spojené s  využívaním internetu a IKT,  

4.  kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť   

  mať osvojené základy schopnosti sebareflexie pri  poznávaní svojich 

myšlienkových postupov,  

  uplatňovať základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si  

poznatkov,  

  vyberať a hodnotiť získané informácie, spracovávať ic h a využívať 

vo svojom učení a v iných činnostiach,  

  uvedomovať si  význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,  

5.  kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy  

  vnímať a sledovať problémové si tuácie v škole a vo svojom najbližšom 

okolí , vedieť rozoznať ozajstný problém, premýšľať o jeho príčinách 

navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti ,  

  pri riešení problémov hľadať a využívať rôzne informácie, skúšať 

viaceré možnosti  riešenia problému, overovať správnosť riešenia 

osvedčené postupy aplikovať pri podobných alebo nových problémoch,  
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  pokúšať sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným 

(chápavým a spolupracujúcim) spôsobom,  

 

6.  osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)  

  mať základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,  

  uvedomovať si  vlastné potreby a tvorivo využívať svoje možnosti,   

  dokázať odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové 

možnosti ,  

  uvedomovať si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť 

s vhodným a aktívnym trávením voľného času,  

  dokázať primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,  

  uvedomovať si , že má svoje práva a povinnosti,  

  mať osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,  

  dokázať prijímať nové nápady alebo prichádzať s  novými nápadmi 

a postupmi pri  spoločnej práci,  

  uvedomovať si  význam sociálno -emočnej klímy v  t riede a svojím 

konaním prispievať k dobrým medziľudským vzťahom,  

7.  kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry  

  dokázať sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti  

prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,  

  dokázať pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie 

prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),   

  uvedomovať si  význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom 

živote,  

  ceniť si a rešpektovať kultúrno -historické dedičstvo a ľudové tradície,  

  rešpektovať  vkus iných ľudí a primerane veku dokázať vyjadriť svoj 

názor a vkusový postoj,  

  ovládať základné pravidlá,  normy a zvyky súvisiace  s úpravou 

zovňajšku človeka,  

  poznať bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),  

  správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,  

  mať osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov 

iných kultúr.“  
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 V podmienkach našej školy profil abso lventa po ukončení vzdelávania 

ISCED1  zahŕňa  tri oblasti :  

-  personalizáciu žiaka,  

-  socializáciu žiaka,  

-  kognitivizáciu žiaka.  

 

Personalizácia  je proces, k torým sa jedinec rozvíja na plnohodnotnú 

osobnosť. Znamená to naučiť sa uvedomelo riadiť svoj vl astný život,  

projektovať svoju budúcnosť a  sebarealizovať sa.  

Personálne kompetencie žiaka:  

  poznať sám seba, vlastné možnosti a  schopnosti,  vedieť objektívne 

opísať svoje klady a nedostatky  

  uvedomiť si  svoj vzťah k  okoliu,  vedieť rozoznať vplyv svojho konania,  

činov, citov, želaní na okolie  

  veriť sebe samému, svojim schopnostiam, svojej  výkonnosti  

  mať zdravé sebavedomie  

  nekonať impulzívne  

  snažiť sa o  sebavzdelávanie,  sebazdokonaľovanie  

  vedieť prezentovať výsledky svojej práce,  svoje schopnosti  

 

Socializácia  žiaka je proces, počas ktorého si jednotlivec osvojuje špecificky 

ľudské formy správania a  konania,  jazyk, hodnoty a  kultúru a  začleňuje sa tak 

do spoločnosti . Uskutočňuje sa prostredníctvom výchovy.  

Sociálne kompetencie žiaka:  

  mať vedomosti o  ľudských vzťahoch, vedieť sa správať v  rôznych 

situáciách  

  vedieť sa pozdraviť  

  ovláda pravidlá vzájomnej komunikácie vo dvojiciach, v  skupine 

  aktívne počúvať iných  

  dokázať prejaviť vďačnosť, mať empatické správanie  

  prijať pomoc a  vedieť ju poskytnúť  

  dokázať prijať kri tiku, mať pozitívny vzťah k  ľuďom  

  cítiť zodpovednosť za výsledok pri  práci v  skupine 

  prijímať rozdielnosť rás, ľudí,  národov ako samozrejmú súčasť života 

na Zemi 
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Kognitivizácia  je proces,  ktorý je spracovaný v  Bloomovej taxonómii cieľov. 

Delí oblasť poznávacích procesov na šesť úrovní –  od najnižšej po najvyššiu:  

znalosti, pochopenie,  aplikácia , analýza, syntéza,  hodnotenie.  

Kognitívne kompetencie žiaka:  

  dokázať si vybaviť z  pamäti  poznatky z  teórie  

  rozumieť výrokom v  slovnej, grafickej či  symbolickej podo be 

  rozlíšiť podstatné v  učebných látkach  

  získať základy pre ďalšiu výučbu anglického jazyka na 2. stupni ZŠ  

  rozčleniť celok na časti, chápať vnútornú hierarchiu  

  tvoriť vlastné návrhy k  danej téme  

  tvorivo a flexibilne myslieť  

  ovládať základnú obsluhu počítača  

  využívať IKT a  odbornú literatúru pre vzdelávanie sa  

Ďalšie kompetencie žiaka:  

  poznať význam ochrany životného prostredia  

  vedieť vystupovať na verejnosti  

  zvládnuť adaptáciu do veľkej komunity žiakov  

  chápať význam rodiny pre život, poznať význam ľudových  tradícií,  mať 

kladný vzťah k  rodnej obci,  k vlasti  

  chrániť zdravie seba a iných  

2.4 Pedagogické stratégie 

Stratégie vyučovania, čiže vybrané metódy a  formy práce slúžia na vzbudenie 

motivácie žiakov na hodine. Učitelia ich používajú podľa charakteru predm etu 

a konkrétnej témy. Využívajú moderné formy vyučovania,  ako  skupinové, 

individuálne, programové, ale aj  vyučovacie bloky, účelové kurzy,  

vyučovanie v  t riede v prírode a  projekčné etapy. Tieto metódy a  formy práce 

budú rozvíjať kľúčové spôsobilosti  žiako v. Pedagogické stratégie sú spoločné 

postupy na úrovni školy, uplatňované vo vyučovaní aj mimo neho, ktorými 

škola cielene utvára a rozvíja kľúčové kompetencie žiakov.  

 

2.4.1 STRATÉGIE SMERUJÚCE K ROZVOJU KOMPETENCIE 

K CELOŽIVOTNÉMU UČENIU SA 

 na praktických príkladoch blízkych žiakovi vysvetľovať zmysel a  cieľ 

učenia,  posilňovať pozitívny vzťah k  učeniu ,  
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 vo vyučovaní sa zameriavať na aktívne kompetencie, učivo používať 

len ako prostriedok k  ich získaniu ,   

 do vyučovania zaraďovať problémové vyučovanie a  experiment  

 uplatňovať individuálny prístup, výsledky posudzovať vž dy z pohľadu 

„pridanej hodnoty“,  

 motivovať k  učeniu –  vytvárať také situácie, v  ktorých má žiak radosť 

z učenia ,  

 na začiatku vyučovacej jednotky vždy spoločne so žiakmi vyvodiť cieľ,  

na konci vyučovacej jednotky spoločne zhodnotiť jeho dosiahnutie ,  

 využívať sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov ,  

 žiakom zadávať samostatné práce,  ktoré si  vyžadujú aplikáciu 

teoretických poznatkov ,  

 zadávať motivačné domáce úlohy –  umožňovať vybrať si  z  ponuky 

domácich úloh ,  

 od žiakov žiadať prezentáciu výsledkov domácich úloh ,  

 od žiakov vyžadovať vhodné rozvrhnutie vlastnej práce,  učiť ich 

plánovať, organizovať a  vyhodnocovať svoju činnosť ,  

 vo vhodných prípadoch umožňovať žiakom realizovať vlastné nápady ,   

 žiakom umožňovať pozorovať, experimentovať, porovnávať výsledky 

a vyvodzovať závery ,  

 učiť k  t rpezlivosti , povzbudzovať ,   

 pri hodnotení používať v  zreteľnej prevahe prvky pozitívnej motivácie .  

  

2.4.2 STRATÉGIE SMERUJÚCE K ROZVOJU SOCIÁLNYCH 

KOMUNIKAČNÝCH KOMPETENCIÍ  

 prioritne sa zameriavať na rozvoj komunikačných spôsobilostí žiakov 

v materinskom, anglickom a ďalšom cudzom jazyku ,  

 podporovať rôzne formy komunikácie na medzinárodnej úrovni v  rámci 

Európy aj sveta ,  

 klásť dôraz na kultúrnu úroveň komunikácie ,   

 podporovať kritiku a  sebakritiku,  

 učiť žiakov publikovať  a prezent ovať svoje názory a  myšlienky 

v školskom časopise, miestnej a  regionálnej tlači, televízii, web, 

prezentácii  a pod ,  
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 pripravovať žiakov na zvládnutie komunikácie s  inými ľuďmi v  ťažkých 

a ohrozujúcich situáciách ,  

 učiť žiakov počúvať druhých ako dôležitý prvok účinnej medziľudskej 

komunikácie ,  

 učiť žiakov asertívnemu správaniu sa a neverbálnej komunikácii ,   

 dôraz klásť na t ímovú prácu a  kooperatívne vyučovanie ,  

 vytvárať dostatočný priestor pre  vyjadrovanie sa žiakov 

pri problémovom vyučovaní,  vytvárať priestor pre  možnosť samostatnej 

ústnej aj  písomnej prezentácie –  samostatná práca, projekty, referáty,  

riadené diskusie,  

 umožniť žiakom podieľať sa na  príprave rozhlasových relácií,  

ako aj na príprave vys ielania v rozhlase,   

 vo vyučovaní uplatňovať brainstorming, simuláciu,  hranie rolí ,  

 dôraz klásť na  zážitkové vyučovanie,  

 vyžadovať uplatňovanie znalostí  cudzieho jazyka (rozvoj komunikácie 

v cudzom jazyku), a  to nielen pri vyučovaní, ale aj  pri  výmenných 

návštevách, exkurziách, poznávacích zájazdoch, besedách a  pod, 

 vyžadovať od žiakov uplatňovanie schopností  komunikácie v  rámci 

autentického učenia sa pri  spoločenských akciách školy,  

 zaraďovať činnosti  umožňujúce komunikáciu s  rôznymi vekovými 

skupinami žiakov a s dospelou populáciou (spolupráca a  spoločné 

aktivity s MŠ, so  žiakmi inej základnej školy,  s  rodičmi, starými 

rodičmi, obcou a  pod.).  

 

2.4.3 STRATÉGIE SMERUJÚCE K ROZVOJU KOMPETENCIE 

UPLATŇOVAŤ ZÁKLAD MATEMATICKÉHO MYSLENIA A ZÁKLADNÉ 

SCHOPNOSTI POZNÁVAŤ V OBLASTI VEDY A TECHNIKY 

 pri riešení problémov  pomocou algoritmu zaraďovať do  vyučovania 

modelové príklady ,  

 učiť žiaka pozit ívnemu postoju v  matematike, ktorý je založený 

na rešpektovaní pravdy a  na ochote hľadať príčiny a  posudzovať ich 

platnosť ,  

 viesť žiaka k  schopnosti komunikovať v  matematickom jazyku, správne 

využívať argumentáciu ,  

 podporovať zvedavosť, záujem o  etické a  celosvetové otázky .   



 
Základná škola s materskou školou Liešťany 

49 

 

2.4.4 STRATÉGIE SMERUJÚCE K ROZVOJU KOMPETENCIE V OBLASTI 

INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 

 vyžadovať od  žiakov využívanie informačných technológií 

pre získavanie informácií aj  pre tvorbu výstupov –  časopis, webová 

stránka, prezentácia a  pod, 

 ako výstup z  niektorých tém vyučovania vyžadovať najrôznejším 

spôsobom spracované záverečné práce –  prezentácie, písomne, graficky, 

pomocou obrazového vyjadrenia primerane k  veku žiaka a  druhu témy. 

Následne vyžadovať prezentáciu vlastnej  práce a  počúvanie druhých ,  

 žiakom zadávať úlohy, ktorými sa rozvíja kreatívny prístup k  práci  

s IKT, 

 poukazovať na význam IKT v  osobnom i  pracovnom živote.  

 

2.4.5 STRATÉGIE SMERUJÚCE K ROZVOJU KOMPETENCIE RIEŠIŤ 

PROBLÉMY 

 umožňovať žiakom vytvárať hypotézy, pozorovať rôzne javy, hľadať 

ich vysvetlenie, uskutočňovať pokusy, overiť výsledok riešenia a  zvážiť 

jeho uplatnenie v  praxi, 

 vytvárať pre žiakov praktické p roblémové úlohy a  situácie,  pri  ktorých 

je nutné riešiť praktické úlohy ,  

 žiakom ponúkať úlohy, ktoré vyžadujú prepojenie znalostí via cerých 

vyučovacích predmetov aj  využitie praktických zručností  z  rôznych 

oblastí ľudskej činností a  teda aj viacero prístupov k  riešeniu ,  

 žiakom nebrániť pri  voľbe poradia vypracovania úloh ,  

 priebežne monitorovať, ako žiaci  prakticky zvládajú riešenie problémov 

v škole aj pri mimoškolských akciách .  

 

2.4.6 STRATÉGIE SMERUJÚCE K ROZVOJU OBČIANSKYCH 

KOMPETENCIÍ 

  už od 1. ročníka vyžadovať od žiakov spolupodieľanie sa na vytváraní 

pravidiel  vlastnej triedy,  

  vyžadovať od žiakov hodnotenie vlastného správania a  správania sa 

spolužiakov, hľadanie spoločného riešenia pri  nedodržiavaní pravidiel  
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triedy, či  školského poriadku, prijatie zodpovednosti za  dodržiavanie 

týchto pravidiel ,  

  netolerovať sociálne patologické prejavy správania –  šikanovanie,  

drogy, kriminalita,  prejavy rasizmu, xenofóbie a  nacionalizmu, 

  netolerovať agresívne, hrubé, vulgárne a nezdvori lé prejavy správania 

sa žiakov, zamestnancov školy a rodičov ,  

  netolerovať nekamarátske správanie a odmietnutie žiadanej pomoci ,  

  témy komunít  prispôsobovať potrebám triedy, i  školy,  vychádzať 

z momentálnych situácii i  záujmu detí ,  

  využívať pomoc a  skúsenosti  odborníkov –  CPPPaP, polície,  

  poskytnúť žiakom možnosť vyjadriť vlastné pocity,  nálady ,  

  primerane ich upozorňovať na fyzické psychické násil ie, s  ktorým sa 

stretávajú ,  

  vo vyučovaní používať metódu hraných rolí  pre  priblíženie rôznych 

životných situácií  a ich riešení,  využívať pritom zážitkové učenie 

a príklady z  bežného života ,  

  na konkrétnych príkladoch demonštrovať pozitívne a  negatívne prejavy 

správania sa ľudí ,  

  exkurziami a  vychádzkami  umožňovať žiakom vnímať spôsoby 

komunikácie medzi ľuďmi a  vhodne ich napodobňovať ,   

  aktívne sa zapájať „do života obce“  -  ľudové tradície –  Vynášanie 

Moreny, Veľká noc, Stavanie májov, Vianoce,  

  organizovať vystúpenia pre verejnosť,  zabezpečovať účasť žiakov 

na akciách obce, vystupovanie pre  starších i  mladších spoluobčanov, 

  zapájať žiakov do  celoškolských projektových dní –  Deň otvorených 

dverí,  Deň detí,  a  pod.,  

  ponúkať žiakom vhodné pozitívne aktivity aj  prostredníctvom 

vzdelávacích poukazov ako protipól nežiaducim s ociálno-patologickým 

javom. 

 

2.4.7 STRATÉGIE SMERUJÚCE K ROZVOJU SOCIÁLNYCH 

A PERSONÁLNYCH KOMPETENCIÍ 

 minimalizovať používanie metódy frontálneho vyučovania , podporovať 

skupinové formy, kooperatívne  a diferencované  vyučovanie ,  
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 podporovať „inklúziu“ (začleňovanie)- vytvárať vnímanie rôznorodého 

kolektívu triedy (školy) ako  mozaiky- vzájomne sa dopĺňajúcich členov 

rôznych kvalít ,  vzájomne sa inšpirovať a  učiť ,  s cieľom dosiahnuť 

osobné maximum  každého člena kolektívu ,  

 učiť žiakov pracovať v  tímoch, vnímať ich vzájomné odlišnosti 

ako podmienku efektívnej spolupráce ,  

 učiť žiakov objektívne  hodnotiť prácu svojho tímu, v ýsledok svojej 

práce (význam) v  t íme a  práce ostatných členov tímu ,   

 podporovať vzájomnú pomoc žiakov, vytvárať si tuácie,  kde sa žiaci  

vzájomne potrebujú ,  

 upevňovať v  žiakoch vedomie, že  spoluprácou možno najlepšie napĺňať 

osobné a  spoločenské ciele ,   

 vlastným vzorovým správaním usmerňovať prijímanie žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do  triednych 

kolektívov ,  

 priebežne monitorovať sociálne vzťahy v  triede,  

 učiť žiakov odmietať všetko, čo  narušuje dobré vzťahy medzi  žiakmi 

a medzi žiakmi a  učiteľmi.   

 

2.4.8 STRATÉGIE SMERUJÚCE K ROZVOJU PRACOVNÝCH 

KOMPETENCIÍ 

  pestrou ponukou záujmových útvarov podnecovať u  žiakov záujmovú 

činnosť a  zmysluplné využívanie voľného času, podporovať roz voj 

kompetencie rozhodovania sa a zodpovednosti za organizovanie svojho 

voľného času ,  

  rôznymi formami (exkurzia, beseda, návšteva v  škole,  ukážka) 

zoznamovať žiakov s  rôznymi profesiami a  tým cielene ujasňovať 

predstavu žiakov o  reálnej možnostiach ich budúceho povolania ,   

  zapájať žiakov do  tvorby školských projektov ,  

  vyžadovať od  žiakov zhodnotenie vlastnej práce a  práce spolužiakov, 

podávanie návrhov na  zlepšenie vlastnej  či spolužiakovej práce ,  

  využívať hranie rolí,  diskusiu, skupinovú prácu, pokusy a  experimenty,  

  ak je to možné, miesto modelových situácií viesť žiakov k  riešeniu 

situácií priamo v  teréne (obchody, úrady, rodina, laboratóriá,  

spoločenská organizácia) ,  
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  žiakov nikdy netrestať prácou ,  

  kvalitne odvedenú prácu pochváliť, dôsledne viesť žiakov 

k dodržiavaniu stanovených pravidiel , ochrane zdravia a  k plneniu si 

povinností a  záväzkov.   

 

2.4.9 STRATÉGIE SMERUJÚCE K ROZVOJU KOMPETENCIÍ 

K INICIATÍVNOSTI A PODNIKAVOSTI  

 podporovať kreativitu žiakov, rozvíjať ic h schopnosť zmeniť myšlienky 

na skutky, 

 učiť žiakov plánovať a  organizovať si svoju prácu ,   

 starších žiakov poverovať vedením, starostlivosťou nad  mladšími 

spolužiakmi ,  

 oceňovať rôznymi formami pochvaly kreativitu a  iniciatívnosť žiakov ,   

 aktivita na vyučovaní,  domáca príprava žiaka nad  rámec povinností , 

získavanie a  prezentácia vedomostí  mimo úloh stanovených učiteľom je 

priestorom pre učiteľa na vyzdvihnutie kreativity žiaka,  

 formovať v  žiakovi schopnosť postaviť sa za  správnu vec, zastať sa 

slabších spolužiakov a  tým budovať etický vzorec správania sa ,  

 prácou v  tímoch podporovať schopnosť žiakov viesť a  organizovať 

kolektív,  určovať silné a  slabé stránky jednotlivých členov tímu 

metódou analýzy spoločnej práce, preberať osobnú zodpovednosť 

za výsledky spoločného diela ,   

 pri získavaní informáci í  viesť žiakov k účelnému využívaniu času 

stanovením si  a  dodržiavaním cieľa (nehľadať nepodstatné informácie,  

nezabavovať sa stránkami internetu, ktoré nie sú podstatné pre  našu 

prácu) .  

 

2.4.10 STRATÉGIE SMERUJÚCE K ROZVOJU KOMPETENCIÍ VNÍMAŤ 

A CHÁPAŤ KULTÚRU A VYJADROVAŤ SA NÁSTROJMI KULTÚRY  

 podporovať účasť žiakov v  súťažiach umeleckého zamerania  účasťou 

na výstavách, divadelných predstaveniach a  koncertoch formovať 

v žiakoch umelecké hodnoty, schopnosť vnímania národnej kultúry a jej 

rozdielnosti od  kultúry iných národov ,  

 využívaním loga a hymny školy formovať v  žiakoch hrdosť 

na príslušnosť k  spoločenstvu školy ,  
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 vlastnou tvorivosťou učiť žiakov vyjadrovať svoje pocity a  myšlienky,  

 podporovať rozvoj umeleckej kreatívnosti žiakov ako možnosti  ich 

profesionálneho zamerania sa (návšteva dielne remeselníka  žijúceho 

v našej obci, návšteva galérie) ,  

 prostredníctvom akadémií, školských vystúpení,  galéri í výtvarných prác 

žiakov, vystúpení v  obci prezentovať žiacku umeleckú tvorivosť 

všetkých druhov ,   

 kontaktmi so žiakmi škôl iných národov prostredníctvom projektovej 

činnosti  učiť žiakov vnímať kultúrnu a  jazykovú rozmanitosť v  Európe ,  

 exkurziami na pamätné miesta a  vlastným skúmaním historických 

koreňov rodiny, školy,  obce rozširovať vedomosti žiakov o  národnom 

dedičstve a  budujeme hrdosť voči národným dejinám ,  

 u žiakov formovať vedomie, že  kultúrnosť vyjadrovania sa je znakom 

kultúrnosti osobnosti .  

 

2.5 Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

  

V súčasnej dobe pribúdajú deti, ktoré ma jú ŠVVP. Včasnou diagnostikou 

a diferencovaným prístupom vo  vyučovacom procese majú aj títo žiaci  

možnosť získať vzdelanie na najvyššej  možnej úrovni vzhľadom 

k možnostiam. Prvoradou úlohou učiteľa je citlivým empatickým prístup om 

dieťa objektívne hodnotiť na  základe vlastných schopností a  možností  

a zohľadňovať ich individuálny pokrok. Správnym prístupom a  vedením 

dokážu postupne aj  spolužiaci hodnotiť osobnostný pokrok a  nie porovnávať 

spolužiakov navzájom. Škola zabezpečuje špeciálne postupy a  organizačné 

formy vo výučbe týchto žiakov –  podľa odporúčania špeciálnych pedagógov 

a CPPPaP. Úzka  spolupráca všetkých pedagogických pracovníkov 

s odborníkmi,  s  rodičmi žiakov a  ďalšími subjektami, podľa potreby,  

zabezpečuje dosahovanie výsledkov, ktoré sa čo najviac približujú k hranici 

osobnostného maxima. Nevyhnutnou súčasťou je sústavné povzbudzovanie 

a motivovanie,  pretože deti so ŠVVP a  ich rodičia vynakladajú na 

dosahovanie výsledkov oveľa väčšie úsilie, často sa stretávajú s  neúspechom, 

sú nespokojní sami so  sebou, strácajú chuť, trpezlivosť, vôľu a  motiváciu 

k práci. Aj rodičia môžu pri dlhodobom neúspechu, či stagnáci i  rezignovať. 

Úlohou pedagógov ,  v spolupráci s  odborníkmi ,  je hodnotiť možnosti 
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a výsledky dieťaťa objektívne, pravdivo a  zrozumiteľne, ale pritom citlivo 

a jemne. Žiaci môžu využívať odporúčané  kompenzačné pomôcky.  N základe 

doporučení odborníkov a  v zmysle ustanovení príslušných nariadení 

a zákonov ,  môže byť vzdelávanie realizované aj  podľa individuálneho 

vzdelávacieho plánu. Individuálny plán vypracúva prí slušný vyučujúci 

v spolupráci so  špeciálnym pedagógom, na  základe ich pokynov a odporúčaní.   

Úlohou a  poslaním učiteľa je nielen cit livo vnímať a odhaľovať nedostatky 

a problémy v  učení, ale aj  nadané deti  a venovať im mimoriadnu pozornosť 

v ich individuálnom rozvoji .  Náročným, ale efektívnym diferencovaným 

prístupom k  talentovaným, slaboprospievajúcim žiakom a  k žiakom 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dokáže učiteľ viesť  

výchovno-vzdelávací proces efektívne a  zabezpečuje rozvoj každého žiaka.  

Učiteľ tak zvyšuje vedomostnú úroveň žiakov primerane k  potrebám 

a predpokladom detskej osobnosti.  

Dokumentáciu žiakov so ŠVVP a  začlenených žiakov sleduje a  eviduje 

koordinátor  v spolupráci  s  odborníkom z  CPPPaP, triednym učiteľom, 

vyučujúcim a  zabezpečuje pravidelnú a  včasnú informovanosť všetkých 

vyučujúcich. Zároveň dohliada na  rešpektovanie odporúčaní CPPPaP .  

Pri vzdelávaní žiakov podľa  individuálneho plánu škola pravidelne a  aktívne 

spolupracuje aj so zákonnými zástupcami žiaka.  Podľa možnosti sa mu 

individuálne venuje aj  asistent učiteľa. Ak to nie je možné, osobitnú 

starostlivosť poskytuje triedny učiteľ, príp. vyučujúci daného predmetu - 

individuálnou prácou mimo vyučovania.  Osobitnú starostlivosť poskytuje ZŠ 

aj  deťom s  poruchami reči  a  narušenou komunikačnou schopnosťou ,  a to 

v spolupráci so špeciálnym pedagógom.  

Žiakom zo  sociálne  znevýhodneného prostredia sa škola snaží pomáhať 

prideľovaním patronátov v  t riede (pomoc s  domácimi úlohami, v  citovej sfére 

pri riešení problémov).  Aj deťom zo SZP sa snažíme vytvoriť čo  možno 

najlepšie podmienky na  výchovu a  vzdelávanie. Okrem humánnej pomoci 

zo strany pedagógov i  detí majú znížené a  odpustené i  niektoré poplatky .  
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3 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY 

A HODNOTENIA 
 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na tri oblasti:  

1.  hodnotenie žiakov  

2.  hodnotenie pedagogických zamestnancov  

3.  hodnotenie školy  

 

3.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 
  

Hodnotenie a  klasifikácia zasahuje najcitlivejšiu sféru človeka –  

sebavedomie. Preto je nevyhnutné vyhnúť sa porovnávaniu žiakov 

a hodnotíme s  ohľadom na individuálne predpoklady a  danosti dieťaťa,  

s dôrazom na  pochvalu a povzbudenie,  ktoré vedie k  objektívnemu 

pozitívnemu sebahodnoteniu a sebapoňatiu detí.   

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov je poskytnúť deťom ,  

ale aj rodičom spätnú väzbu o  tom, ako zvládli  danú problematiku, aké 

pokroky dosiahli , v  čom sa zlepšili ,  zdokonalili ,  ale aj v  čom majú rezervy a 

ako sa môžu zlepšiť a  zdokonaliť.  Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia je 

povzbudenie ako motivácia ž iakov k ďalšiemu vzdelávaniu 

a sebazdokonaľovaniu, ale i  návod, ako postupovať pri  odstraňovaní 

nedostatkov. Klasifikácia  musí byť  úzko spätá  so slovným hodnotením 

(ústnym alebo písomným).  

Slovné hodnotenie, alebo tzv. "Obrázkové vysvedčenie" je 

aj obľúbeným doplnením klasického –  úradného vysvedčenia. Sprostredkuje 

dieťaťu i  rodičovi presnejšie informácie o  zvládnutí jednotlivých zručností či  

vedomostí v  jednotlivých vyučovacích predmetoch.  

Hodnotenia žiakov jednotlivých predmet ov, ktoré schválila pedagogická 

rada na začiatku školského roka, je aj  súčasťou UO ku  každému predmetu 

v ročníku.  S hodnotením  sú oboznámení žiaci na  prvých vyučovacích 

hodinách jednotlivých predmetov, rodičia na  schôdzi triedneho rodičovského 

združenia.   

Žiaci 2.- 4. sú  hodnotení podľa Metodických pokynov na  hodnotenie 

a klasifikáciu č.22/2011 z 1. mája 2011. Žiakov v 2. –  4. ročníku budeme 

hodnotiť klasifikáciou a  to vo všetkých predmetoch, okrem vyučovacieho 

predmetu Etická/Náboženská výchova, ktorý nebude klasifikovaný  
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a na vysvedčení  sa žiakovi uvedie aktívne absolvoval/ -a,  absolvoval/-a/ aleo 

neabsolvoval/-a.  

Celostné hodnotenie žiaka zahŕňa rôzne formy preverovania a podľa:  

  spôsobu vyjadrovania  

-  ústne  –  ústna odpoveď ,  

-  písomné  –  krátke,  tematické písomné previerky, predpísané 

písomné práce ,   

-  praktické –  vykonávanie praktickej činnosti, aplikácia 

vedomostí ,   

  počtu súčasne skúšaných žiakov  

-  individuálne ,  

-  skupinové (3 -5 žiakov) ,  

-  hromadné, frontálne (naraz všetci  žiaci)  

  podľa časového zaradenia  

-  priebežné –  z jednej látky, opakovanie,  

-  súhrnné skúšanie –  tematický celok ,  

-  záverečné.  

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia je a j  hodnotenie snahy, prístupu, 

a prípravy na  vyučovanie a hlavne schopnosť tvorivo a  samostatne aplikovať 

poznatky v praktických činnostiach, či  zhodnotiť výkon spolužiaka ,  alebo 

seba samého  

Hodnotenie a klasifikácia má spĺňať t ieto funkcie:  

  kontrolnú  –  určenie miery dosiahnutých vedomostí,  schopností,  

postojov, zistenie predností  a  nedostatkov, 

  prognostickú  –  určenie perspektívy, možností  ďalšieho vývoja ,  

  motivačnú  –  udržiavanie a  zvyšovanie aktivity žiakov ,  

  informačnú  –  dokumentácia výsledkov, informácia pre rodiča ,  

  rozvíjaciu  –  rozvoj sebakontroly a  sebahodnotenia žiakov ,  

  spätnoväzbovú  –  získanie informácií  o  úspešnosti  vyučovacieho 

procesu žiakmi i  učiteľom –  na reguláciu ďalšieho postupu 

k efektívnemu dosiahnutiu plnenia cieľov vyučovacieho procesu .  

Jedným zo súčasných trendov v  hodnotení je zavedenie Portfólia ,  

ktoré  poskytuje nielen učiteľovi, rodičovi, ale i  žiakovi,  čo najkomplexnejší 

pohľad na to, ako sa učí, ako uvažuje, komunikuje, aké má nadanie,..  Je to 

súbor,  do  ktorého sa systematicky a dlhodobo ukladajú rôzne práce žiaka.  
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HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA NA 1.STUPNI  

Na hodnotenie písomných prác (tematických previerok, kontrolných 

previerok, vstupných previerok, p ísomných testov, kontrolných diktátov) 

využívame túto stupnicu:  

 100% - 90% = 1 

   89% - 75% = 2 

   74% - 50% = 3 

   49% - 30% = 4 

   29% -   0% = 5  

a nasledujúcu hodnotiacu tabuľku: 

Klasifikácia podľa počtu dosiahnutých bodov 
Klasifikácia diktátov 

Body 1 2 3 4 5 Body 1 2 3 4 5 

5 5 4 3 2 1 - 0 37 37 - 33 32 - 28 27 - 18 17 - 10 9 - 0 1. - 4. ročník 

6 6 5 4 3 - 2 1 - 0 38 38 - 34 33 - 28 27 - 19 18 - 10 9 - 0 
   

7 7 6 5 - 4 3 - 2 1 - 0 39 39 - 35 34 - 29 28 - 19 18 - 10 9 - 0 
   

8 8 - 7 6 5 - 4 3 - 2 1 - 0 40 40 - 36 35 - 30 29 - 20 19 - 10 9 - 0 počet 

chýb 
známka 

9 9 - 8 7 - 6 5 4 - 3 2 - 0 41 41 - 37 36 - 31 30 - 21 20 - 10 9 - 0 

10 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 0 42 42 - 38 37 - 32 31 - 21 20 - 10 9 - 0 
0 - 1 1 

11 11 - 10 9 - 8 7 - 6 5 - 3 2 - 0 43 43 - 39 38 - 33 32 - 22 21 - 11 10 - 0 

12 12 - 11 10 - 9 8 - 6 5 - 3 2 - 0 44 44 - 40 39 - 33 32 - 22 21 - 11 10 - 0 
2 - 4 2 

13 13 - 12 11 - 10 9 - 7 6 - 4 3 - 0 45 45 - 41 40 - 34 33 - 32 21 - 11 10 - 0 

14 14 - 13 12 - 11 10 - 8 7 - 4 3 - 0 46 46 - 41 40 - 34 33 - 23 22 - 11 10 - 0 
5 - 7 3 

15 15 - 14 13 - 11 10 - 8 7 - 4 3 - 0 47 47 - 42 41 - 35 34 - 23 22 - 11 10 - 0 

16 16 - 15 14 - 12 11 - 8 7 - 4 3 - 0 48 48 - 43 42 - 36 35 - 24 23 - 12 11 - 0 
8 - 10 4 

17 17 - 15 14 - 13 12 - 9 8 - 4 3 - 0 49 49 - 44 43 - 36 35 - 25 24 - 12 11 - 0 

18 18 - 16 15 - 14 13 - 9 8 - 5 4 - 0 50 50 - 45 44 - 38 37 - 25 24 - 12 11 - 0 
11 a viac 5 

19 19 - 17 16 - 14 13 - 10 9 - 5 4 - 0 51 51 - 46 45 - 37 36 - 25 24 - 12 11 - 0 

20 20 - 18 17 - 15 14 - 10 9 - 5 4 - 0 52 52 - 47 46 - 38 37 - 26 25 - 13 12 - 0 

 21 21 - 19 18 - 16 15 - 10 9 - 5 4 - 0 53 53 - 48 47 - 40 39 - 26 25 - 13 12 - 0 

22 22 - 20 19 - 17 16 - 11 10 - 5 4 - 0 54 54 - 49 48 - 40 39 - 27 26 - 14 13 - 0 Rozsah 

KD 
prepis, odpis 

23 23 - 21 20 - 17 16 - 11 10 - 6 5 - 0 55 55 - 50 49 - 41 40 - 28 27 - 14 13 - 0 

24 24 - 22 21 - 18 17 - 12 11 - 6 5 - 0 56 56 - 50 49 - 42 41 - 28 27 - 14 13 - 0 
   

25 25 - 23 22 - 19 18 - 12 11 - 6 5 - 0 57 57 - 52 51 - 43 42 - 28 27 - 14 13 - 0 
ročník počet slov 

26 26 - 24 23 - 19 18 - 13 12 - 7 6 - 0 58 58 - 52 51 - 44 43 - 29 28 - 15 14 - 0 

27 27 - 24 23 - 20 19 - 13 12 - 7 6 - 0 59 59 - 53 52 - 45 44 - 29 25 - 15 14 - 0 
1. r. 10 - 15 

28 28 - 25 25 - 21 20 - 14 13 - 7 6 - 0 60 60 - 54 53 - 45 44 - 30 29 - 15 14 - 0 

29 29 - 26 25 - 22 21 - 14 13 - 8 7 - 0 61 61 - 55 54 - 46 45 - 30 29 - 16 15 - 0 
2. r. 20 - 30 

30 30 - 27 26 - 22 21 - 15 14 - 8 7 - 0 62 62 - 56 55 - 47 46 - 31 30 - 16 15 - 0 

31 31 - 28 27 - 23 22 - 15 14 - 8 7 - 0 63 63 - 57 56 - 48 47 - 31 30 - 16 15 - 0 
3. r. 30 - 40 

32 32 - 29 28 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0 64 64 - 58 57 - 48 47 - 32 31 - 17 16 - 0 

33 33 - 30 29 - 25 24 - 16 15 - 8 7 - 0 65 65 - 59 58 - 49 48 - 32 31 - 17 16 - 0 
4. r. 40 - 50 

34 34 - 31 30 - 26 25 - 17 16 - 9 8 - 0 66 66 - 60 59 - 50 49 - 33 32 - 17 16 - 0 

35 35 - 32 31 - 27 26 - 17 16 - 9 8 - 0 67 67 - 60 59 - 51 50 - 33 32 - 17 16 - 0 

  36 36 - 32 31 - 27 26 - 18 17 - 9 8 - 0 68 68 - 61 60 - 52 51 - 34 33 - 17 16 - 0 

Klasifikácia podľa počtu dosiahnutých bodov 

Body 1 2 3 4 5 Body 1 2 3 4 5 

            

69 69 - 62 61 - 52 51 - 34 33 - 17 16 - 0 99 99 - 90 89 - 74 73 - 50 49 - 25 24 - 0 

70 70 - 63 62 - 53 52 - 35 34 - 18 17 - 0 100 100 - 90 89 - 75 74 - 50 49 - 26 25 - 0 

71 71 - 64 63 - 53 52 - 35 34 - 18 17 - 0 101 101 - 91 90 - 76 75 - 51 50 - 26 25 - 0 

72 72 - 65 64 - 54 53 - 36 35 - 18 17 - 0 102 102 - 92 91 - 76 75 - 51 50 - 26 25 - 0 

73 73 - 66 65 - 55 54 - 37 36 - 19 18 - 0 103 103 - 93 92 - 77 76 - 52 51 - 26 25 - 0 

74 74 - 67 66 - 56 55 - 37 36 - 19 18 - 0 104 104 - 94 93 - 78 77 - 52 51 - 26 25 - 0 

75 75 - 67 66 - 56 55 - 38 37 - 19 18 - 0 105 105 - 94 93 - 79 78 - 53 52 - 26 25 - 0 

76 76 - 68 67 - 57 56 - 38  37 - 19 18 - 0 106 106 - 95 94 - 79 78 - 53 52 - 27 26 - 0 

77 77 - 69 68 - 58 57 - 38 37 - 19 18 - 0 107 107 - 96 95 - 80 79 - 54 53 - 27 26 - 0 

78 78 - 70 69 - 58 57 - 39 38 - 20 19 - 0 108 108 - 97 96 - 81 80 - 54 53 - 27 26 - 0 

79 79 - 71 70 - 59 58 - 40 39 - 20 19 - 0 109 109 - 98 97 - 81 80 - 55 54 - 27 26 - 0 

80 80 - 72 71 - 60 59 - 40 39 - 21 20 - 0 110 110 - 99 98 - 82 81 - 55 54 - 28 27 - 0 

81 81 - 73 72 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 0 111 111 - 100 99 - 83 82 - 56 55 - 28 27 - 0 

82 82 - 74 73 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 0 112 112 - 101 100 - 84 83 - 56 55 - 28 27 - 0 
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83 83 - 75 74 - 62 61 - 41 40 - 21 20 - 0 113 113 - 102 101 - 85 84 - 56 55 - 28 27 - 0 

84 84 - 76 75 - 63 62 - 42 41 - 21 20 - 0 114 114 - 103 102 - 85 84 - 57 56 - 28 27 - 0 

85 85 - 76 75 - 64 63 - 42 41 - 21 20 - 0 115 115 - 103 102 - 86 85 - 57 56 - 29 28 - 0 

86 86 - 77 76 - 64 63 - 43 42 - 22 21 - 0 116 116 - 104 103 - 87 86 - 58 57 - 29 28 - 0 

87 87 - 78 77 - 65 64 - 44 43 - 22 21 - 0 117 117 - 105 104 - 88 87 - 58 57 - 29 28 - 0 

88 88 - 79 78 - 66 65 - 44 43 - 22 21 - 0 118 118 - 106 105 - 88 87 - 58 57 - 29 28 - 0 

89 89 - 80 79 - 67 66 - 44 43 - 22 21 - 0 119 119 - 107 106 - 89 88 - 59 58 - 30 29 - 0 

90 90 - 81 80 - 67 66 - 45 44 - 22 21 - 0 120 120 - 108 107 - 90 89 - 59 58 - 30 29 - 0 

91 91 - 82 81 - 68 67 - 45 44 - 23 22 - 0 121 121 - 109 108 - 91 90 - 60 59 - 30 29 - 0 

92 92 - 83 82 - 69 68 - 46 45 - 23 22 - 0 122 122 - 110 109 - 91 90 - 61 60 - 30 29 - 0 

93 93 - 84 83 - 70 69 - 47 46 - 23 22 - 0 123 123 - 111 110 - 92 91 - 62 61 - 31 30 - 0 

94 94 - 85 84 - 70 69 - 47 46 - 23 22 - 0 124 124 - 112 111 - 93 92 - 62 61 - 31 30 - 0 

95 95 - 85 84 - 71 70 - 47 46 - 24 23 - 0 125 125 - 112 111 - 94 93 - 63 62 - 31 30 - 0 

96 96 - 86 85 - 72 71 - 48 47 - 24 23 - 0 126 126 - 113 112 - 95 94 - 63 62 - 31 30 - 0 

97 97 - 87 86 - 73 72 - 48 47 - 24 23 - 0 127 127 - 114 113 - 95 94 - 64 63 - 32 31 - 0 

98 98 - 88 87 - 74 73 - 49 48 - 25 24 - 0 128 128 - 115 114 - 96 95 - 64 63 - 32 31 - 0 

 

 

V súlade s  novelou školského zákona č. 415/2021 Z. z. ,  s  účinnosťou                 

od 1. januára 2022,  sa  upravuje priebež né hodnotenie žiaka počas školského 

roka a súhrnné hodnotenie žiaka za prvý polrok a druhý polrok školského 

roka.  

„Hodnotenie žiakov a opatrenia vo výchove v základných školách a stredných školách 

podľa § 55 školského zákona: 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov vo vyučovacom 

predmete 

a) priebežne počas školského roka a 

b) súhrnne na vysvedčení za prvý polrok a druhý polrok školského roka. 

 

Priebežné hodnotenie vo vyučovacom predmete sa vykonáva formou 

a) klasifikácie, 

b) slovného hodnotenia, 

c) kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia alebo 

d) inou formou, ktorá je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania. 

 

Súhrnné hodnotenie vo vyučovacom predmete v prvom až štvrtom  ročníku základnej školy 

sa vykonáva formou 

a) klasifikácie, 

b) slovného hodnotenia alebo 

c) kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia. 

 

Hodnotenie vykonané formou klasifikácie sa vyjadruje v jednotlivých vyučovacích 

predmetoch klasifikačnými stupňami 

a) 1 – výborný, 
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b) 2 – chválitebný, 

c) 3 – dobrý, 

d) 4 – dostatočný, 

e) 5 – nedostatočný. 

 

Slovné hodnotenie je hodnotiaci opis toho, ako žiak plnil ciele vzdelávania vo vyučovacom 

predmete. 

 

Kombinované hodnotenie je 

a) hodnotenie v jednom vyučovacom predmete klasifikačným stupňom aj slovným 

hodnotením alebo 

b) hodnotenie v niektorých vyučovacích predmetoch klasifikačným stupňom a niektorých 

vyučovacích predmetoch slovným hodnotením. 

 

Súhrnné hodnotenie vykonané formou slovného hodnotenia obsahuje aj informáciu o tom, či 

žiak vo vyučovacom predmete splnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka. Ak žiak 

požiadavky na postup do vyššieho ročníka nesplnil, žiak je hodnotený takto: „Žiak nesplnil 

požiadavky na postup do vyššieho ročníka.“. 

 

Súhrnné hodnotenie vykonané formou klasifikácie je hodnotenie žiaka vo vyučovacom 

predmete klasifikačným stupňom. 

 

Súhrnné hodnotenie vykonané formou kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia je 

hodnotenie žiaka klasifikačným stupňom a opisom toho, ako žiak plnil ciele vzdelávania vo 

vyučovacom predmete. 

 

Žiakovi, ktorý v niektorom vyučovacom predmete nie je hodnotený žiadnou z vyššie 

uvedených foriem sa na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka uvádza 

a) „aktívne absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu aktívne zúčastňoval 

(skratka aabs.) 

b) „absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu ospravedlnene 

nezúčastňoval alebo bol prítomný a zo závažných dôvodov nepracoval (skratka abs.) 

c) „neabsolvoval“, ak žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu nepracoval alebo sa 

neospravedlnene vyučovania nezúčastňoval (skratka neabs.) 
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Žiak z vyučovacieho predmetu neprospel, ak 

a) je hodnotený klasifikačným stupňom nedostatočný, 

b) je slovne hodnotený „Žiak nesplnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka.“ alebo 

c) neabsolvoval vyučovací predmet. 

Správanie žiaka sa hodnotí stupňom klasifikácie 

a) 1 – veľmi dobré, 

b) 2 – uspokojivé, 

c) 3 – menej uspokojivé, 

d) 4 – neuspokojivé 

 

Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého polroka a druhého polroka vyjadruje výsledky jeho 

hodnotenia vo vyučovacích predmetoch a hodnotenie jeho správania. 

Celkové hodnotenie žiaka sa na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení, 

vyjadruje takto 

a)prospel s vyznamenaním, 

b)prospel veľmi dobre, 

c)prospel alebo 

d)neprospel. 

 

Žiak v celkovom hodnotení prospel s vyznamenaním, ak v žiadnom vyučovacom predmete 

nemá stupeň klasifikácie horší ako chválitebný, priemerný stupeň klasifikácie z vyučovacích 

predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“; v školách 

umeleckého priemyslu a konzervatóriách aj z profilového predmetu má stupeň klasifikácie 

výborný. 

Žiak v celkovom hodnotení prospel veľmi dobre, ak v žiadnom vyučovacom predmete nemá 

stupeň klasifikácie horší ako dobrý, priemerný stupeň klasifikácie z vyučovacích predmetov 

nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“; v školách umeleckého 

priemyslu a konzervatóriách aj z profilového predmetu má stupeň klasifikácie nie horší ako 

chválitebný. 

 

Žiak v celkovom hodnotení prospel, ak 

a) vo všetkých vyučovacích predmetoch hodnotených formou slovného hodnotenia splnil 

požiadavky na postup do vyššieho ročníka, 

b) v žiadnom vyučovacom predmete hodnotenom formou klasifikácie nemá stupeň 

klasifikácie nedostatočný, 
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c) v niektorom vyučovacom predmete má hodnotenie „aktívne absolvoval“ alebo 

„absolvoval“ alebo 

d) pri kombinovanom hodnotení sú splnené podmienky podľa písmen a) až c). 

 

Žiak v celkovom hodnotení neprospel, ak z niektorého vyučovacieho predmetu neprospel. 

Žiak, ktorý na konci druhého polroka neprospel z viac ako dvoch vyučovacích predmetov, 

alebo ktorý po komisionálnej skúške z vyučovacieho predmetu neprospel, opakuje ročník 

počas plnenia povinnej školskej dochádzky; v strednej škole môže opakovať ročník na 

základe rozhodnutia riaditeľa školy. 

 

Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné zo závažných zdravotných dôvodov hodnotiť 

ani v náhradnom termíne. 

 

Na základe odporúčania poradenského centra je so súhlasom rodiča 

možné individuálne slovné hodotenie,  príp. nehodnotenie žiaka z  daného 

predmetu alebo viacerých predmetov.  

 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA V JEDNOTLIVÝCH VYUČOVACÍCH 

PREDMETOCH  

 

SLOVENSKÝ JAZYK  

Priebežné hodnotenie vo vyučovacom predmete sa vykonáva formou kombinácie 

klasifikácie a slovného hodnotenia, súhrnné hodnotenie  formou klasifikácie a 

„obrázkového vysvedčenia,“ individuálne na základe odporučenia poradeneského orgánu 

formou slovného hodnotenia, prípadne nehodnotenia predmetu. 

HODNOTÍME :  vzťah a prístup k predmetu, schopnosť samostatne riešiť daný 

problém úpravu zošita, aktivitu na vyučovaní, písomné práce na z áver 

prebratého tematického celku, rozcvičky a bleskovky, tvorivé cvičenia, 

doplňovacie cvičenia, odpisy, prepisy textov, prednes,  projektové knihy, 

techniku čítania, čítanie s porozumením a výrazné čítanie,  reprodukcie textov, 

orientáciu v texte,  krátke s lohové práce.  Nácvičné diktáty sa neklasifikujú!  

Kontrolné diktáty sa píšu podľa potreby po prebratí daného učiva, na ktoré je 

diktát zameraný. Môže ísť o súvislý text alebo samostatné vety. V slovenskom 

jazyku sa v 2. –  4. ročníku môžu okrem nácvičných di ktátov pravidelne písať i  

pravopisné cvičenia zamerané na upevňovanie preberaného učiva. Pravopisné 
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cvičenia sa neznámkujú. O správnosti sú žiaci informovaní počtom chýb alebo 

bodov.  

KONTROLNÉ DIKTÁTY a  ich hodnotenie:  

1   100% - 90%    stupnica pre klasif ikáciu: 0 –  1 chyby   1  

2   89% - 76%          2 –  4 chyby   2  

3   75% - 55%          5 –7 chýb    3  

4   54% - 30%          8 –  10 chýb   4  

5   29% - 0%          11 a viac    5  

 v 1. ročníku:  (počet 1, 10 až 15 plnovýznamových slov)  

ZAMERANIE: opakovanie učiva z  1.ročníka  

 v 2 .  ročníku:  ( počet 10, 20 až 30  slov)  

ZAMERANIE DIKTÁTOV V 2. ROČNÍKU:  

1)  opakovanie učiva z  1.ročníka,   

2)  hláska a  písmeno (ch, dz, dž),  

3)  samohláska ä,  

4)  dvojhlásky,  

5)  tvrdé spoluhlásky,  

6)  opakovanie učiva za 1.polrok,  

7)  mäkké spoluhlásky,  

8)  slabiky di,  ti  ni, li ,  de, te, ne,  le,  

9)  vety,  

10)  opakovanie učiva z  2. ročníka  

 v 3. ročníku :  ( počet 10, 30 až 40 plnovýznamových  slov)  

ZAMERANIE DIKTÁTOV V 3. ROČNÍKU:  

1)  opakovanie učiva z  2. ročníka  

2)  slová s  l ,  ĺ ,  r,  ŕ ,  

3)  vybrané slová po b ,  

4)  vybrané slová po m,  

5)  vybrané slová po p,  

6)  opakovanie učiva za 1. polrok  

7)  vybrané slová po r,  s  

8)  vybrané slová po v, z  

9)  slovné druhy  

10)  opakovanie učiva z  3. ročníka  

 v 3. ročníku :  ( počet 10, 40 až 50 plnovýznamových slov)  

ZAMERANIE DIKTÁTOV V 4. ROČNÍKU:  
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1)  opakovanie učiva z  3. ročníka 

2)  vybrané slová po b, m,  

3)  vybrané slová po p, r ,  

4)  vybrané slová po s,  v, z,  

5)  spodobovanie,  

6)  opakovanie učiva za 1.polrok,  

7)  vlastné podstatné mená,  

8)  ohybné slovné druhy,  

9)  neohybné slovné druhy,  

10)  opakovanie učiva zo 4. ročníka  

 

Slohová výchova: samostatný písomný  prejav sa vyžaduje primerane podľa 

ročníka a schopností žiakov ide o schopnosť prejaviť sa v rámci písomnej 

komunikácie. V 2. ročníku je dôraz kladený najmä na komunikáciu a rečový 

prejav. V 3. a 4. ročníku sa zameriavame v súlade s učebnými osnovami 

a ŠkVP aj na kratšie písomné prejavy.  

Písanie a grafomotorické zručnosti: Nie sú samostatnou zložkou SJL 

a neklasifikujú sa.  Hodnotí  sa čitateľnosť, úhľadnosť,  primeraná rýchlosť, 

dodržiavanie pomerov a veľkosti  písmen. Pri  kontrolných prácach nie je 

dovolené  aby nedostatky v tvare písma ovplyvnili  obsahovú hodnotu 

a klasifikáciu žiakovej práce. V nich písomný prejav neklasifikujeme.  

 

MATEMATIKA  

Priebežné hodnotenie vo vyučovacom predmete sa vykonáva formou kombinácie 

klasifikácie a slovného hodnotenia, súhrnné hodnotenie  formou klasifikácie a 

„obrázkového vysvedčenia,“ individuálne na základe odporučenia poradeneského orgánu 

formou slovného hodnotenia, prípadne nehodnotenia predmetu. 

HODNOTÍME: vzťah a prístup k predmetu, schopnosť samostatne riešiť daný 

problém, úpravu a vedenie zošita,  aktivitu  na vyučovaní,  písomné práce 

na záver prebratého tematického celku, rozcvičky a bleskovky, ústne 

pamäťové počítanie,  presnosť a estetiku rysovania. Prostriedky hodnotenia:  

Žiaci  sú priebežne počas roka hodnotení znám kami a doplňuje sa slovno -

graficky.  

Povinné: polročná a  koncoročná písomná práca.  Nepovinné sú päťminútovky a 

bleskovky. Samostatné práce sa v 1.  ročníku píšu podľa zváženia učiteľa 

s ohľadom na špecifiká triedy. Hodnotenie samostatnej práce s príkladmi 
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na sčítanie, odčítanie s počtom 10 až 12 príkladov Bodovanie a hodnotenie 

matematických prác :  počet bodov v danej úlohe sa pridelí na základe 

náročnosti  jej  vypracovania.  Ak je súčasťou jedného výsledku niekoľko 

matematických operácií,  za každú matematickú operáciu sa pridelí  1bod. ( tri 

počtové úkony = 3 body) ,  ak sú počtové úkony súčasťou rovnice, pridelí  sa 

ešte jeden bod za rovnicu, podobne sa postupuje pri bodovaní zložených 

slovných úlohách):   

správny zápis = 1 bod  

každý správny príklad = 1 bod 

správny výsledok = 1 bod  

správna odpoveď k slovnej úlohe  = 1 bod (pri  viackrokovej slovnej úlohe za 

každú odpoveď 1 bod)  

 

ANGLICKÝ JAZYK  

Priebežné hodnotenie vo vyučovacom predmete sa vykonáva formou kombinácie 

klasifikácie a slovného hodnotenia, súhrnné hodnotenie  formou klasifikácie a 

„obrázkového vysvedčenia,“ individuálne na základe odporučenia poradeneského orgánu 

formou slovného hodnotenia, prípadne nehodnotenia predmetu. 

Aj  súčasťou vyučovan ia cudzieho jazyka je hodnoteni e .  Musí však byť 

obzvlášť citlivé a  motivujúce. Iba tak môže u  dieťaťa rozvíjať pozitívny 

vzťah k  jazyku, schopnosť získavať komunikačné zručnosti . Učiteľ dosahuje 

vedomosti správnou aplikáciou vhodných metód a  foriem, ale i  hodnotenia.  

Strach zo zlej známky môže vyvolať strach komunikovať,  prejaviť sa,  byť 

aktívny. Preto je potrebné na nedostatky upozorňovať taktne, aby dieťa 

nemalo pocit neúspechu a  zlyhania, ale naopak, aby malo chuť pracovať 

a zdokonaľovať sa. V  slovnom hodnotení je potrebné zohľadňovať kreativitu 

dieťaťa, rozvíjanie komunikačných zručností, snahu, záujem o  prácu 

i  vynaložené úsilie.  je dôležité uspokojiť potrebu dieťaťa infor movať sa 

o vlastnom pokroku, ale nedotknúť sa pritom dieťaťa.  

Počas hodín  anglického jazyka v 2.  ročníku je treba prírastok vedomostí 

a rozvíjanie komunikačných zručností  skôr  sledovať  a zdokonaľovať  

ako hodnotiť známkami. Anglický jazyk v ročníkoch 2 –  4 je klasifikovaný.  

Je nevyhnutné, aby bolo hodnotenie žiaka a následné klasifikovanie  

komplexné ,  s uplatňovaním individuálneho a  diferencovaného prís tupu 

v hodnotení. Klasifikácia  je aj v ANJ obohatená  o slovného hodnotenie. Aby 

mu žiak rozumel,  používame ho  nasledovne:  
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1.  Excellent!/   

2.  Very good! / Veľmi dobre .   

3.  Good! / Dobre.  

4.  Satisfactory!/  Vyhovujúco.  

5.  Needs further work/ Je potrebné  ďalej  pracovať.  

Aj v ANJ je veľmi dôležité rozvíjať schopnosť hodnotenia iných 

a sebahodnotenia.  Tvorba portfólia môže pre získavaní schopnosti  

sebahodnotenia dieťaťa výrazne pomôcť. Pri  hodnotení a klasifikácii  žiaka 

posudzujeme získané kompetencie v súlade so školským vzde lávacím 

programom. Hodnotíme a klasif ikujeme: komunikačné, jazykové schopnosti,  

umelecké a  psychomotorické schopnosti, schopnosť analyzovať a  riešiť 

problémy, počúvať a  viesť dialóg. Súhrn známok by teda mal byť pestrý a  mal 

by zahŕňať nielen hodnotenie testov z prebratých lekcií, ale aj  ústne 

odpovede, tvorivosť,  aktívny prístup, snaha, vypracovanie projektu,  riešenie 

problému, či  modelovej situácie.  

Povinné: primerane náročné projekty vypracované k  prebratej téme, testy 

zamerané na opakovanie lekcie ,  ústne skúšanie .   

 

PRÍRODOVEDA  

Priebežné hodnotenie vo vyučovacom predmete sa vykonáva formou kombinácie 

klasifikácie a slovného hodnotenia, súhrnné hodnotenie  formou klasifikácie a 

„obrázkového vysvedčenia,“ individuálne na základe odporučenia poradeneského orgánu 

formou slovného hodnotenia, prípadne nehodnotenia predmetu. 

HODNOTÍME: nielen získané vedomosti a  poznatky, ale aj schopnosť 

aplikovať ich v  realite, vzťah a prístup k predmetu, schopnosť samostatne 

odpovedať, vyjadriť vlastnú myšlienku, samostatn osť,  tvorivosť a  nápaditosť 

pri vypracovávaní projektov, aktivitu na vyučovaní, schopnosť vnímať 

a využívať  osvojené  poznatky v reálnom svete, písomné práce,  úprava 

a vedenie zošita,   

Prostriedky hodnotenia:  Žiaci  sú priebežne počas roka hodnotení známkami, 

hodnotenie je vhodne dopĺňané slovne, či  obrázkami.  

Povinné: ústne skúšanie , písomné práce .   

 

VLASTIVEDA  

Priebežné hodnotenie vo vyučovacom predmete sa vykonáva formou kombinácie 

klasifikácie a slovného hodnotenia, súhrnné hodnotenie  formou klasifikácie a 
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„obrázkového vysvedčenia,“ individuálne na základe odporučenia poradeneského orgánu 

formou slovného hodnotenia, prípadne nehodnotenia predmetu. 

Poslaním učiteľa je pestovať v  deťoch lásku k  vlasti a k vlastivede, vytvárať 

pozitívny vzťah a  vnímavosť na krasu a rozmanitosť a  hodnotu našej vlasti .  

Hodnotíme nielen získané vedomosti a  poznatky, ale aj schopnosť aplikovať 

ich v reálnom živote,  vnímať to,  čo sa naučil v  blízkom okolí, pozitívny vzťah 

a prístup k predmetu, schopnosť samostatne odpovedať, vyjad riť vlastnú 

myšlienku, samostatnosť,  tvorivosť a  nápaditosť pri vypracovávaní projektov, 

aktivitu na vyučovaní, schopnosť vniesť do vyučovania vlastné skúsenosti 

a zážitky a  naopak, využívať osvojené poznatky v  reálnom svete, schopnosť 

orientovať sa na mape, čítať informácie z mapy, písomné práce, úprava 

a vedenie zošita,   

Prostriedky hodnotenia:  Žiaci  sú priebežne počas roka hodnotení známkami, 

hodnotenie je vhodne dopĺňané slovne, či  obrázkami.  

Povinné: ústne skúšanie, písomné práce.  

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA  

Priebežné hodnotenie vo vyučovacom predmete sa vykonáva formou kombinácie 

klasifikácie a slovného hodnotenia, súhrnné hodnotenie  formou klasifikácie a 

„obrázkového vysvedčenia,“ individuálne na základe odporučenia poradeneského orgánu 

formou slovného hodnotenia, prípadne nehodnotenia predmetu. 

Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotenie postoja žiaka k hudbe, jeho 

formujúce sa názory na svet, ktorý ho obklopuje,  jeho estetické úsudky, snahu 

hudobne sa rozvíjať a  vzdelávať, zlepšovať svoje hudobné prejavy.  

Hodnotenie hudobnej výchovy je špecifické. Musí zohľadniť špecifický prínos 

hudobnej výchovy k vzdelanostnému rastu a formovaniu osobnosti  žiaka. 

Dôležitá je motivačná funkcia hodnotenia, a to najmä pri menej nadaných 

žiakov. Teda aktuálny výkon žiaka hod notíme vzhľadom na jeho možnosti.  

Hodnotenie HUV vyžaduje osob itný, diferencovaný prístup učiteľa k žiakovi. 

Prvoradou formou hodnotenia je slovné hodn otenie a na základe pozorovania.  

Ku komplexnému hodnoteniu  dospejeme sledovaním stupňa rozvoja 

individuálnych osobnostných predpokladov a  nadania, pozorovaním 

hudobných prejavov žiaka a jeho pozornosti na vyučovaní, úroveň hudobných 

činností môžeme sledovať aj  v skupinách, nie je nevyhnutné vyžadovať 

sólový hudobný výkon žiaka, hodnotíme reakcie žiaka na hudbu slovom, 

pohybom, prípadne výtvarným prejavom.  
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

Priebežné hodnotenie vo vyučovacom predmete sa vykonáva formou kombinácie 

klasifikácie a slovného hodnotenia, súhrnné hodnotenie  formou klasifikácie a 

„obrázkového vysvedčenia,“ individuálne na základe odporučenia poradeneského orgánu 

formou slovného hodnotenia, prípadne nehodnotenia predmetu. 

Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ 

žiakovi poskytne citl ivú, veku primeranú, analyticky podloženú spätnú väz bu 

o rôznych aspektoch jeho činnosti.  Žiaka vedieme k sebahodnote niu. Žiak je 

hodnotený z úloh rozličných metodických radov, aby bola vyváženosť výkonu 

žiaka, nakoľko môžu byť rozdiely vzhľadom na rôznorodosť záujmov 

a schopností žiakov. Berieme ohľad na t o, že výtvarný prejav súvisí 

s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami a intímnym svetom žiaka a že toto 

hľadisko sa bude prejavovať aj  v jeho riešení výtvarných úloh. 

Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup. Výsledok výtvarných 

činností (artefakt) nie j e jediným predmetom hodnotenia,  ale zvažujeme 

všetky nižšie vymenované kritériá. Hodnotíme proces výtvarných činností , 

prípravu pomôcok, pretože práve v rámci tohto procesu dochádza k formácii 

osobnosti  žiaka a k získaniu kompetencií  –  k napĺňaniu cieľov výtvarnej 

výchovy. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno -vzdelávacích 

výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami 

a prostriedkami - sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných 

predpokladov a nadania hodnotením prístupu k  činnostiam z hľadiska prípravy 

pomôcok, tvorivosti , experimentovania,  cieľavedomosti riešení,  záujmu o 

činnosti  v rámci edukačných úloh a schopnosti spolupracovať, zároveň zaujať 

stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov.  

Kritériá hodnotenia:  

Stupeň 1 (výborný)  

  je usilovný, vytrvalý,  pracuje primerane svojmu veku, prevažne 

samostatne,  tvorivo a pohotovo u platňuje osvojené zručnosti , 

vo výtvarnom prejave ,   

  ovláda zručnosti ( technické,  nástrojové, materiálové, podľa  požiadaviek 

ročníkových kompetencií na vynikajúcej úrovni) ,   

  dokáže vyjadriť veku primerané postoje ,   

  dokáže rešpektovať vlastný tvoriv ý výsledok a je tolerantný 

voči  tvorivým prejavom, názorom a vkusu iných ,   
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  zrealizoval artefakt primerane svojmu veku a schopnostiam ,  

Stupeň 2 (chválitebný)  -   v podstate spĺňa kritériá 1.  stupňa hodnotenia, ale 

je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý ,   

Stupeň 3 (dobrý)  -  chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť,  nerozlišuje svoju 

flexibilnosť, neosvojuje si  nové vyjadrovacie prostriedky, podlieha 

stereotypom,  

Stupeň 4 (dostatočný)  - žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni 

bez vlastného vkladu ,   

Stupeň 5 (nedostatočný)  - žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o výtvarné 

aktivity,  neguje vyučovací proces.  

 

Telesná a športová výchova  

Priebežné hodnotenie vo vyučovacom predmete sa vykonáva formou kombinácie 

klasifikácie a slovného hodnotenia, súhrnné hodnotenie  formou klasifikácie a 

„obrázkového vysvedčenia,“ individuálne na základe odporučenia poradeneského orgánu 

formou slovného hodnotenia, prípadne nehodnotenia predmetu. 

Hodnotenie telesnej výchovy má výnimočné a špecifické postavenie v rámci 

vzdelávania žiakov mladšieho školského veku, pričom vychádza 

zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platné pre celú 

školskú telesnú výchovu. Žiaci sú hodnotení slovne a známkou, hodnotenie je 

komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti.  

Hlavným kritériom hodnotenia je individuálne zlepšenie v pohybových 

zručnostiach, vedomostiach, psychomotor ických schopnostiach, v snahe 

o lepšie výkony, ale aj angažovanosť v telesnej výchove. V smere k žiakovi 

prevláda pozitívne hodnotenie.  

 

Kritériá na priebežné hodnotenie požadovanej intenzity reálneho postoja 

žiakov k vlastnému zdraviu:  

  dosiahnutá úroveň vyššie uvedených požiad aviek na výkony žiakov, 

resp. evidentná snaha o ich dosiahnutie a prekročenie,   

  evidentný prejav radosti, netrpezlivosti pred vyučovaním telesnej  

výchovy, ale aj prejavený záujem o dianie, obsah a priebeh 

telovýchovného procesu,  

  objem a intenzita vynakladaného úsilia, zaujatie,  celková aktivita,  

snaha o zvládnutie (osvojenie) učiva, túžba po lepšom individuálnom 
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výkone, vyžiadanie hodnotenia výkonu v priebehu vyučovania telesnej 

výchovy,  

  aktivita v záujmovej školskej a mimoškolskej telesnej výchove, vráta ne 

rekreačných foriem v kruhu rodiny,  

  prejavy záujmu i schopnosť viesť dialóg na aktuálne, žiackej úrovni 

primerané témy s telovýchovnou problematikou.  

  dosiahnutá úroveň, rozsah a kvalita osvojenia poznatkov a vedomostí 

v príslušnej oblasti  (zdravoveda –  hygiena, životospráva),   

  reálne prejavený záujem a aktivita v starostlivosti o hygienu tela,  

odevu, ale i hygienu prostredia,  

  primeraná angažovanosť i aktivita na hodinách telesnej výchovy,  

  primeraná ostražitosť v priebehu telovýchovnej činnosti 

a pri rizikových formách telovýchovnej aktivity,   

  primeraná frekvencia a objem pohybove j aktivity v režime dňa, 

ale aj jej cieľavedomé vyhľadávanie a využívanie  

 

Stupeň 1 ( výborný)  

Žiak si osvojí hodnotenú pohybovú činnosť tak, že ju vykonáva technicky 

správne, účelne, rytmicky. Orientuje sa v priestore, má pekné držanie tela,  

pohyb v súlade s hudbou. V pohybovej činnosti  preukazuje samostatnosť,  

tvorivosť. V hre je iniciatívny, dodržiava pravidlá a účelne uplatňuje 

osvojené herné činnosti. Vedomosti  žiaka sú celistvé a presné Uplatňuje ich 

samostatne pri riešení úloh. Má aktívny vzťah k telovýchovnej, športovej 

a turistickej činnosti  a záujem o vlastné teles né zdokonaľovanie.  Je aktívny 

v mimoškolskej a športovej činnosti .  

Stupeň 2 ( chválitebný)  

Žiak vykonáva pohyb –  s drobnými chybami v technike ale účelne, plynule, 

rytmicky. Orientuje sa v priestore, v držaní telá má malé nedostatky podobne 

ako vo vyjadrení hudby pohybom. V hre je kolektívny a zriedka porušuje 

pravidlá hry.  Žiakove vedomosti sú v podstate c elistvé a presné 

(s nevýznamnými chybami).  Uplatňuje ich s malou pomocou učiteľa 

pri riešení pohybových úloh.  

Stupeň 3 ( dobrý)  

Žiak vykonáva pohyb s väčšími chybami v technike nie vždy účelne, 

v priestore sa chybne orientuje. Porušuje plynulosť a rytmus  pohybu a jeho 

súlad s hudbou. Má väčšie nedostatky v držaní tela,  pohyb vykonáva s malou 
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pomocou alebo v uľahčených podmienkach. Čiastočne napodobňuje ostatných. 

V hre je málo pohotový, neiniciatívny, málo kolektívny a často porušuje 

pravidlá. Vedomosti  ž iaka majú medzery a chyby. Pri  ich uplatňovaní 

potrebuje pomoc učiteľa. K telovýchovnej činnosti má nevyhranený postoj.  

Stupeň 4 ( dostatočný)  

Žiak pohyb vykonáva s veľkými technickými chybami, alebo len čiastočne, 

resp. ho vykonáva s veľkou pomocou učit eľa. Veľmi z le sa orientuje 

v priestore, rytmus pohybu, ako aj jeho súlad s hudbou. V hre je zväčša 

nepohotový, netvorivý, pasívny, nekolektívny a porušuje pravidlá. Vedomosti  

žiaka majú vážne medzery a chyby. Žiak ich vie uplatniť len pri  riešení 

ľahkých úloh a s pomocou učiteľa. Jeho postoj  k telesnej výchove je 

negatívny.  

Stupeň 5 ( nedostatočný)  

Žiakove vedomosti sú veľmi medzerovité, nesústavné, chybné. Žiak sa ani 

nepokúsi vykonávať pohyb alebo vykoná i ný pohyb. Nie je schopný hrať 

v kolektíve.  Žiak  vôbec neprejavuje úsil ie plniť uložené úlohy na hodinách 

telesnej výchovy. Má negatívny postoj  k hodinám telesnej výchovy so snahou 

vyhnúť sa tejto činnosti.   

 

Projekty a prezentácie (Informatická výchova, aj iné predmety)  

Priebežné hodnotenie vo vyučovacom predmete sa vykonáva formou kombinácie 

klasifikácie a slovného hodnotenia, súhrnné hodnotenie  formou klasifikácie a 

„obrázkového vysvedčenia,“ individuálne na základe odporučenia poradeneského orgánu 

formou slovného hodnotenia, prípadne nehodnotenia predmetu. 

Pri hodnotení žiackych projektov vychádzame z nasledovných kritérií:   

  dodržanie témy obsah, výstižnosť, grafi ckú časť, textovú časť, splnenie 

stanovených kritéri í,  teoretickú prípravu ,  prezentáciu vlastného  

projektu,  rôznorodosť využitých zdrojov i nformácií , prezentačné 

zručnosti.  

  rozvíjanie témy, hĺbka, obrázkový materiál , použitie zdrojov, 

samostatnosť, tvorivosť, nápaditosť, originali ta  

  estetická úroveň a spracovanie  

 

Projekty žiakov hodnotíme známkou alebo slovne, zverejnením  projektov 

a najlepšie aj motivačnou známkou - 1.  

Projekt- prezentácia pred triedou - individuálne hodnotenie.  
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Slovné hodnotenie priebežne po každej vyučovace j hodine, pozitívne 

zhodnotenie.  

Preverovanie, hodnotenie a  klasifikácia vedomostí  a  zručností  je zamerané na:  

 samostatné ovládanie práce na počítači,  

 samostatné a logické riešenie  úloh,  

 presná a  estetická práca v  grafickom editore,  

 záujem o  prácu, snaha.  

 

Neklasifikované predmety  

Systém hodnotenie neklasifikovaných predmetov:  

Náboženská výchova /Etická výchova  je neklasifikovaný predmet.  

Všetkým žiakom sa v  predmete Náboženská výchova/Etická výchova 

a žiakom, ktorí sú v niektorom vyučovacom predmete ne klasifikovaní 

(nehodnotení) na vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto 

klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovo:  

a) „aktívne absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu 

aktívne zúčastňoval (skratka aabs .)  

b) „absolvoval“,  ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu 

ospravedlnene nezúčastňoval alebo bol prítomný a zo závažných dôv odov 

nepracoval (skratka abs.) 

c) „neabsolvoval“,  ak žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu 

nepracoval alebo sa neospravedlnene vyučovania nezúčastňoval (skratka 

neabs.)  

 

Metódy a formy hodnotenia:  

Priebežné písomné práce zakladá, vyhodnocuje a drží v evi dencii  vyučujúci 

predmetu. Cvičenia zamerané na nácvik sa neklasifikujú.  Hodnotenie žiakov 

je neoddeliteľnou súčasťou výchovno -vzdelávacieho procesu. Má 

informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. Predmetom sú učebné výsledky, 

ktoré žiaci  dosiahli  v súlade  s požiadavkami vymedzenými v učebných 

osnovách, schopnosti používať osvojené  vedomosti, získané zručnosti 

a návyky, ako aj  usilovnosť,  osobný rast , rešpektovanie práv iných a ochota 

spolupracovať.  

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získavajú vyučujúci :  

  neustálym  diagnostickým pozorovaním žiaka,  

  neustálym  sledovaním výkonu a pripravenosti  žiaka na vyučovanie,  
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  rôznymi overovania: ústne, písomné, didaktické  

 

3.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

1.  Výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pe dagogickej činnosti mieru 

osvojenia si a  využívania profesijných kompetencií pedagogických 

zamestnancov hodnotí  

a.  uvádzajúci pedagogický zamestnanec začínajúceho 

pedagogického zamestnanca priebežne a na konci adaptačného 

obdobia,  

b.  priamy nadriadený podriadeného jedenkrát ročne najneskôr 

do konca školského roka,  

c.  riaditeľa školy - orgán, ktorý ho do funkcie vymenoval (starosta 

obce).  

2.  O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam.  

3.  Hodnotenie podľa odseku 1 je podkladom na  

a.  rozhodnutie riaditeľa o ukončení adaptačného v zdelávania,  

b.  vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania,  

c.  odmeňovanie.  

4.  V súlade s § 70 zákona č.  138/2019  Z. z. zamestnávateľ hodnotí  

a)  výsledky pedagogickej činnosti  

-  motivácia žiakov k  učeniu,  

-  vytváranie podmienok na dosahovanie primeraných 

výchovnovzdelávacích  výsledkov žiakov,  

-  rozvíjanie kľúčových kompetencií u  žiakov, napr. vyššej  úrovne 

poznávania žiakov, logického myslenia, kritického myslenia, 

analytického myslenia a  tvorivosti,  

-  rozvíjanie personálnych zručností  žiakov, napr.  samostatnosť,  

zodpovednosť,  sebahodnotenie, sebaúctu,  

-  rozvíjanie sociálnych zručností  žiakov, napr.  spolupráca, empatia,  

komunikácia a  spravodlivosť,  

-  prínos pre zamestnávateľa, propagácia a  prezentácia 

zamestnávateľa na  verejnosti,   spolupráca s  rodičmi,  inými 

organizáciami,  

-  organizovanie mimoškolských aktivít,  
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b)  kvalitu vykonávania pedagogickej činnosti  

-  rešpektovanie daností a  potenciálu žiaka, rozvíjanie silných 

stránok žiakovej osobnosti  

-  individuálny prístup k žiakom s  rešpektovaním ich schopností 

a možností , nadania   a  zdravotného stavu  

c)  práca v  súlade s  platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

arezortnými predpismi,  

d)  dodržiavanie a  využívanie pracovného času,  

e)  plnenie pracovných povinností súvisiacich s  dohodnutým druhom práce 

v pracovnej zmluve,  

f)  dodržiavanie základných  povinností zamestnanca stanovených právnymi 

predpismi,  

g)  správne vedenie pedagogickej dokumentácie a  ďalšej dokumentácie,  

h)  náročnosť výkonu pedagogickej činnosti  

-  využívanie IKT v  profesijnom rozvoji a  pri výkone  práce,  

-  spolupráca na tvorbe školských vzdelávacích programov a  školských 

výchovných  programov,  

-  zapájanie sa do tvorby a realizácie rozvojových projektov školy 

alebo školského zaradenia,  

-  vykonávanie špecializovaných činností,  

-  vzdelávanie  žiakov so špeciálnymi výchovno -vzdelávacími potrebami 

v školskej integrácii ,  

-  iniciovanie a podieľanie sa na zavádzaní zmien alebo inovácií 

do výchovno-vzdelávacieho  procesu,  

-  zvládanie riešenia konfliktov a  záťažových situácií  

i)  mieru osvojenia si  a  využívanie profesijných kompetencií PZ  

-  rozpoznanie individuálnych výchovno-vzdelávacích po trieb,  

-  stanovenie edukačných cieľov ori entovaných na žiaka vo vzťahu 

k obsahu vzdelávania,  

-  tvorba učebných materiálov, didaktických testov a  učebných 

pomôcok,  

-  absolvovanie vzdelávania podľa plánu kontinuálneho vzdelávania,  

-  uplatňovanie získaných kompetencií  pri výkone svojej  činnosti,  

-  zvyšovanie svojho právneho vedomia.  

U vedúcich PZ sa hodnotí  aj  

-  kvalita, náročnosť a  rozsah riadiacej práce,  
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-  ovládanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov 

v praxi s  dôrazom na predpisy platné pre rezort  školstva,  

-  využívanie pridelených finančných prostriedkov a  finančných 

prostriedkov získaných z  iných zdrojov,  

-  plnenie  školského vzdelávacieho programu,  školského výchovného 

programu,  

-  manažérske zručnosti (starostlivosť o  majetok, vybavenie školy, 

vytváranie podmienok pre zamestnancov).  

  

Hodnotenie zamestnancov bude realizované na základe:  

 pozorovania na hospitáciách,  

 sledovania pokroku vo výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 

pod vedením učiteľa  (individuálny pokrok, schopnosť sebahodnoten ia, 

vnútornej motivácie,  prospech, žiacke súťaže, testy),  

 rešpektovanie pokynov a práca  s  deťmi so ŠVVP, vlastný tvorivý 

prístup a  iniciatíva  

 záujmu o ďalšie vzdelávanie ,  tvorbu učebných pomôcok, aktivity 

v mimoškolskej činnosti,  

 schopnosti  inovácie,  nápaditosti, prezentácie školy na  verejnosti  

 triedny učiteľ –  klíma v  triede, schopnosť rešpektovať celoživotné 

pravidlá, spolupráca, súdržnosť kolektívu,  

 schopnosť učiteľa aplikovať pedagogický takt, komunikovať s  rodičmi,  

odborníkmi, CPPPaP,  

 miera samostatnos ti a vlastnej iniciatívy v  rôznych oblastiach ,  tvorenie 

projektov  

 plnenia plánu vnútroškolskej kontroly ako súčasti plánu práce 

na príslušný kalendárny rok,  

 vzájomného hodnotenia učiteľov na  základe vzájomných hospitácií  

a otvorených hodín,  

 hodnotenia uči teľov žiakmi.  

Vnútorný systém kontroly je samostatnou časťou ŠkVP a  je k nahliadnutiu 

u riaditeľky školy.  
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2.6 Začlenenie prierezových tém 
  

 Na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania štátny vzdelávací 

program zavádza tieto prierezové témy:   

a)  Osobný a sociálny rozvoj –  OSR  

b)  Enviromentálna výchova –  ENV 

c)  Multikultúrna výchova –  MUV 

d)  Mediálna výchova –  MEV 

e)  Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - RLK  

f)  Dopravná výchova –  DOV 

g)  Ochrana života a zdravia –  OŽZ  

h)  Výchova k manželstvu a rodičovstvu –  VMR 

i)  Tvorenie projektu a prezentačné zručnosti –  TPPZ 

Zložky výchovy:  

j)   Národný štandard - Finančná gramotnosť  - FIG 

k)  Národný program - Výchova k ľudským právam  

 

Prierezové témy sú do výchovno -vzdelávacieho procesu a do školského 

vzdelávacieho programu zakomponované tromi spôsobmi:  

 ako integrovaná súčasť vzdelávacieho obsahu jednotlivých učebných 

predmetov,  

 ako samostatné bloky –  Environmentálna výchova, Ochrana človeka 

a zdravia, Výchova k  ľudským právam,  

 ako kurzy -Dopravná výchova,  

 ako tematická súčasť komunít  organizovaných v  priebehu vyučovania,  

na základe vopred vypracovaného ročného plánu komunít  -Regionálna 

výchova, Environmentálna výchova, Výchova k  manželstvu 

a rodičovstvu, Multikultúrna výchova, Osobnostný a  sociálny rozvoj, 

Ochrana človeka a  zdravia, ale aj  Výchova k ľudským právam 

a Finančná gramotnosť .  

  

Prierezové tému sa vyučujú s  využitím aktivizujúcich vyučovacích metód.  

Prierezové témy sú rozpracované koordinátormi a  zapracované do  tematických 

výchovno-vzdelávacích plánov (TVVP) jednotlivých predmetov a ročníkov.  
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Prierezové témy spolu so  zakomponovaným  Národným štandardom 

finančnej gramotnosti a  NP Výchovy k  ľudským právam  tvoria 

samostatnú časť Školského vzdelávacieho programu a  sú k  nahliadnutiu 

u riaditeľky školy.  
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3.3 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických 

a ostatných zamestnancov 

Školský systém ďalšieho vzdelávania pedagogických a  ostatných 

zamestnancov sa riadi nasledovnými princípmi:  

 ďalšie vzdelávanie je právom a  povinnosťou každého pedagogického 

zamestnanca,  

 každý pedagogický zamestnanec školy má možnosť ďalšieho 

vzdelávania za rovnakých podmienok,  

 ďalšie vzdelávanie a  zdokonaľovanie profesionality každého 

pedagogického zamestnanca školy má odraz v  jeho finančnom 

ohodnotení a  profesijnej  kariére v  súlade so systémom Kariérneho ras tu 

MŠ SR,  

 základnou hodnotou ďalšieho vzdelávania každého pedagogického 

zamestnanca školy je kvalita vzdelávania a  nie formálne získavanie 

certifikátov za  účasť na  školeniach,  

 pedagogickí zamestnanci školy sa aktívne podieľajú na  určovaní cieľov, 

obsahu, prostriedkov a vyhodnocovaní efektívnosti, ,  

 škola spolupracuje s  inštitúciami vytvárajúcimi systém ďalšieho 

vzdelávania v  školstve (najmä s  metodicko-pedagogickými centrami),  

 efektívnosť je pravidelne vyhodnocovaná a  na základe výsledkov 

optimalizovaná.  

Škola pre každý školský rok vypracováva plán  kontinuálneho vzdelávania 

zamestnancov, ktorý je samostatnou časťou školského vzdelávacieho 

programu. Plán rešpektuje požiadavky pedagógov v  súlade s  cieľmi školy.  

Nedostatkom je občasné presúvanie stanovených term ínov vzdelávania 

zo strany organizátorov, ako aj organizovanie týchto vzdelávacích podujatí  

v čase školského vyučovania, čím dochádza k  neúmernému zastupovaniu 

počas vyučovania.  Z  tohto dôvodu sa  zamestnanci v dostatočnej miere  venujú  

samoštúdiu.  

Vlastný projekt vzdelávania začínajúcich učiteľov, tzv. ad aptačné vzdelávanie 

sa realizuje pri prijat í nových pedagogických pracovníkov.  
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3.4 Hodnotenie školy 

  

Cieľom hodnotenia je informovať rodičov a  žiakov o  tom, ako zvládajú 

požiadavky na ne kladené a  zároveň, aby aj verejnosť vedela,  ako  škola 

dosahuje stanovené ciele v  ŠkVP.  

Vlastné hodnotenie školy bude zamerané na:  

 ciele, ktoré si škola stanovila v  ŠkVP ,  

 posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele ŠVP ,  

 oblasti,  kde škola má dobré výsledky, ale aj slabšie, vrátan e návrhov 

a opatrení .  

Pravidelne sledujeme: 

 podmienky na vzdelávanie ,  

 spokojnosť s  vedením školy a  učiteľmi ,  

 prostredie –  klímu školy,  

 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 bude spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a  kvalita 

výsledkov. Úroveň stavu školy budeme zisťovať pomocou dotazníkov 

pre žiakov, rodičov, učiteľov, SWOT analýzou a  analýzou pripravenosti  

a úspešnosť zvládnutia  prechodu žiakov na  druhý stupeň ZŠ .  Hodnotenie 

školy je každoročne rozpracované  v správe o  výchovno-vzdelávacej činnosti ,  

jej výsledkoch a  podmienkach ZŠ s MŠ Liešťany za príslušný školský rok, 

i  v hodnotení práce MZ .  
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4 ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN 

 

Školský učebný plán pre  žiakov sa riadi Štátnym vzdelávacím 

programom pre základné školy.  Rámcovým  učebným plánom (ďalej RUP) 

pre základné školy s  vyučovacím jazykom slovenským pre ISCED1 z roku 

2008. K nemu pribudol nový RUP účinný od  1.9.2011. Od školského roku 

2012/2013 sa školy môžu vzdelávať podľa oboch RUP (list MŠVVaŠ SR zo 

dňa 24.5.2012). Časová dotácia v  zmysle školského zákona je definovaná 

pre celý stupeň a  v kompetencii  školy je rozpis časovej dotácie 

do jednotlivých ročníkov, ako aj zaradenie učiva do jednotlivých ročníkov, 

pričom sa zohľadňuje vekuprimeranosť.   

Metodické združenie ako poradný orgán riaditeľky školy doporučilo rozdeliť 

celkový počet hodín v  školskom vzdelávacom programe nasledovne :  

 

Na základe profilácie ško ly a vhodných podmienok  je v šk. roku 2018/2019 :  

  v 1. ročníku zavedený anglický jazyk, v  časovej dotácii 1 hodina 

týždenne,  

  v 2. ročníku zavedený anglický jazyk v  časovej dotácii  2 hodiny 

týždenne,  

  z  ekonomických  dôvodov  budú spojení žiaci 1 . -2.  a  3.-4.  ročníka 

počas vyučovacích  hodín: telesná a športová výchova, hudobná výchova ,  

výtvarná výchova a pracovné vyučovanie, náboženská výchova ,  

  na základe výberu voliteľného predmetu je vytvorená 1 skupina žiakov 

Etickej výchovy pre 1. a 2. ročník,  3. a 4. ročník  

  výraznejšie sú posilnené predmety : 

 SLOVENSKÝ JAZYK  A LITERATÚRA  –  (3. a 4. ročník + 1 

hodina) obsah UO sa nerozširuje, počas disponibilných vyučovacích hodín sa 

bude rozvíjať čitateľská gramotnosť, s  dôrazom na pestovanie pozitívneho 

vzťahu k  detskej knihe a literatúre, komunikačné zručnosti a  schopnosť 

vyjadrovať sa v  materinskom jazyku výstižne a  gramaticky správne, zapájanie 

do Plán aktivít podporujúcich zvyšovanie úrovne čitateľskej gramotnosti .  
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Jedným z cieľov a indikátorov hodnotenia pokroku dnešn ej spoločnosti v 

oblasti vzdelávania sa stala čitateľská gramotnosť ako kľúčová kompetencia.  

Rozvíjať u žiakov túto kompetenciu znamená porozumieť čítanému textu,  

pracovať s informáciami na vyšších úrovniach porozumenia, spájať 

informácie z textu s vlastnými poznatkami a využiť ich v situáciách, s 

ktorými sa môžu stretnúť v reálnom živote. Zmeny predpokladajú poznanie 

požiadaviek na rozvoj čitateľskej gramotnosti, premyslené plánovanie jej 

rozvoja, realizáciu vo vyučovaní a  vyhodnocovanie jej  priebehu a výs ledkov.  

Nástrojom, ktorý môže túto zmenu dosiahnuť môžu byť otázky a úlohy, ktoré 

sledujú procesy porozumenia textu a testy na overenie úrovne porozumenia.  

Cieľ:  

  Osvojiť si metodické postupy rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť tak,  

 aby žiak nadobudol schopnosť spracovať a použiť informácie 

z literárneho a náučného textu.  

  poznať 4 základné úrovne porozumenia a ako sa prejavia v čitateľskej 

činnosti  žiaka, vedieť pracovať s nimi,   

  poznať druhy textov a vedieť vyhľadať vhodný text podľa vývinovej 

úrovne žiaka,  

  poznať kroky na zvládnutie porozumenia textu pri  individuálnom, 

skupinovom a frontálnom učení,  

   vedieť tvoriť otázky, úlohy a činnosti pre jednotlivé úrovne 

porozumenia žiakov mladšieho školského veku.  

 s cieľom zvyšovanie úrovne čitateľskej gramotnosti sme naplánovali 

tieto aktivity: 
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Mesiac Aktivita Cieľ aktivity 

September/ 

 

Október 

Čítame „škôlkárom“ Rozvíjať čitateľské zručnosti detí predškolského aj 

mladšieho školského veku 

Záložka do knihy spája školy Motivovať a nabádať žiakov k využívaniu žiackej knižnej 

zbierky.  

Deň jablka  Nabádať žiakov k čítaniu netradičnou formou, overiť ich 

čitateľskú gramotnosť prostredníctvom aktivít 

vzťahujúcich sa k prečítaným textom. 

November Mesiac s knihami Výstavka  Čítanie kníh. Motivovať k čítaniu a vytvoriť pozitívny 

vzťah ku knihe. 

December 

 

Vianočná besiedka Rozvíjať prezentačné zručnosti žiakov prostredníctvom 

krátkeho predstavenia, vedieť predviesť nacvičené 

divadelné predstavenie. 

Február Hviezdoslavov Kubín 

 

Rozvíjať prezentačné zručnosti žiakov prostredníctvom 

triednych kôl a výber reprezentantov tried do školského 

kola. Vychovávať kultivovaných divákov a poslucháčov. 

Čítame s Osmijankom – 

pridaj sa aj ty! 

 

 

12. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže, ktorá je 

zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na 

prvom stupni základných škôl. Učí deti láske ku knihám a 

čítaniu. Prebieha prostredníctvom spolupráce s pedagógmi 

základných škôl a knihovníkmi z celého Slovenska, ktorí 

sú koordinátormi súťaže. 

Marec  Výroba nástenky k téme Marec 

– mesiac knihy. 

Súťaž – knižný detektív, 

vyhodnotenie súťaže.  

Medzinárodný deň detskej 

knihy.  

Rozvíjať komunikačné zručnosti, vedieť použiť časti 

literárnych textov vo svojom ústnom prejave.                                          

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.                                                              

Motivovať k čítaniu. 

Vyhľadávanie rôznych druhov literatúry a citátov 

o knihách. Posedenie pri knihe ľudových rozprávok. 

Máj „Čítajme si“ Rozvíjať prezentačné zručnosti žiakov prostredníctvom 

čítania, vedieť prezentovať porozumenie textu. 

Jún Čítanie v prírode                           

- pri táboráku a pred spaním 

 

Školská partička   

Vedieť prezentovať porozumenie textu. 

Vedieť reagovať na otázky týkajúce sa textu. Čítanie pred 

spaním.  

Rozvoj čitateľských a komunikačných zručností.  
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 ANGLICKÝ JAZYK –  (1. ročník +1h, 2. ročník + 2h) náš ŠkVP 

obohacuje výučbu o  disponibilné hodiny ANJ, ktorý je neodmysliteľnou 

súčasťou vzdelávania v našom školskom systéme. Napĺňanie cie ľov 

Spoločného Európskeho referenčného rámca –  otvorenie sa našej  krajiny do 

Európy a jej štruktúr, si žiada dobré ovládanie cudzích jazykov, dobré 

vedomosti a komunikatívne zručnosti. Vyučovanie anglického jazyka má 

pozitívny vplyv na rozvoj osobnosti žiaka. Vzbudzuje záujem o jazyk a 

kultúru, sprostredkováva základné vedomosti v anglickom jazyku. Na 

hodinách anglického jazyka sa zameriavame na získavanie a rozširovanie 

slovnej zásoby a  rozvíjanie komunikačných zručností. Kľúčovými 

kompetenciami v oblasti  jazykovej prípravy je schopnosť porozumieť, čiže 

počúvať a  čítať a schopnosť hovoriť,  čiže komunikovať. Proces učenia sa 

cudzieho jazyka u žiakov v primárnom vzdelávaní sa opiera o činnosť žiakov 

a ich zmyslové vnímanie,  ktoré sú základom pre pamäťo vé a  verbálne učenie 

sa.  Zapájanie viacerých zmyslových vnemov pri  osvojovaní si učiva podporuje 

kva litnejší  proces zapamätávania a  dlhodobejšie uchovanie vedomostí  a 

zručností. Učenie má názorno -činnostný charakter a využíva názorné učebné 

pomôcky s možnosťou variabilných aktivít.  Pre efektívne vyučovanie 

cudzieho jazyka na prvom stupni základnej školy majú význam nasledujúce 

postupy:  

  vyučovanie orientované na žiaka,  

  činnostný charakter vyučovania,  

  rešpektovanie individuálnych osobitostí žiakov,  

  pozitívna motivácia,  

  názornosť a primeranosť veku,  

  časté striedanie organizačných foriem práce v rámci vyučovacej 

hodiny,  

  systematické opakovanie,   

  tolerovanie chyby ako prirodzenej súčasti  učenia sa jazyka,  

  rozvíjanie komunikačnej kompetencie ako produktu vyučovan ia,  

nie domácej prípravy.  

 MATEMATIKA –  (1. –  3 .  ročník + 1h) cieľom učebného predmetu 

matematika na 1.  stupni ZŠ je, aby si  žiaci  osvojili  poznatky, ktoré v priebehu 

svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať 

a rozvíjať ich logické  matematické myslenie,  schopnosti , pomocou ktorých 
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budú schopní samostatne riešiť úlohy a  problémy v  daných situáciách 

a pripraviť sa  na samostatné získavanie ďalších poznatkov.  

Vďaka Hejného metóde  vyučovania matematiky , ktorá  je založená na 

rešpektovaní  12 základných princípov ,  ktoré geniálne skladá do uceleného 

konceptu tak, že dieťa dokáže objavovať  matematiku samo a s radosťou.  

Vychádza zo 40 rokov experimentov a využíva historické poznatky, ktoré sa 

v dejinách matematiky objavujú od starovekého Egyp ta až do dnešných dní.  

Žiaci si  budujú vlastné plnohodnotné poznatky, o ktorých neustále 

premýšľajú .  

Na dosiahnutie tohto cieľa majú žiaci získať také skúsenosti , ktoré u nich 

vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich  nielen ich veku.  

Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa nielen rozvíjali 

numerologické zručnosti , ale aby pochop ené a osvojené pojmy, postupy 

a algoritmy správne aplikovali ako prostriedky na tvorivé  riešenie  úloh. 

Vynikajúcim spôsobom obohatenia výučby matematiky je využívanie 

interaktívnych programov, pomocou ktorých si  deti  získané v edomosti 

utvrdzujú veľmi rady. Nemenej populárne sú aj didaktické hry, na ktoré žiaľ 

väčšinou nezostáva veľa času. Vďaka ŠkVP obohatenému o  hodiny 

matematiky môžeme deťom dopriať viac zábavných úloh  a didaktických hier 

aj v oblasti  geometrie a  priestorového vnímania. Dôležité je aj  budovanie 

poznatky žiakov vo vzťahu medzi matematikou a  realitou, využitím 

induktívnych metód viesť žiakov k získavani u nových vedomostí , zručností  

a postojov.  

Rozvíjať u  žiakov matematické nazeranie, logické a kritické myslenie nám 

umožňujú disponibilné hodiny, ktoré využívame i  na diferencovanú prácu 

s deťmi –  časť žiakov si  učivo osvojuje pomalšie,  iní  si ho utvrdzujú 

a niektoré rozvíjajú svoje intelektové matematické s chopnosti , či priestorovú 

orientáciu, logické myslenie alebo simulujú reálne situácie,  v  ktorých môžu 

aplikovať získané matematické vedomosti.  Vedieme deti  k poznaniu, že 

realita je zložitejšia ako matematický model.  

S matematickými zručnosťami je úzko spätá aj finančná gramotnosť ,  

teda schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne 

riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné 

zabezpečenie seba a svojej  domácnosti.  Je zameraná tak, aby riešila 
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celospoločenskú osvetu  vo vzťahu ,  k fungovaniu jednotlivca a rodín 

v ekonomickej sfére,  k pochopeniu bohatstva a chudoby,  k hodnotovej 

orientácii k peniazom,  k modelom zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi,  

k osobným a rodinným modelom zabezpečenia osobných potrieb.  Priblíženie 

náročnej životnej reality a  problémov prostredníctvom modelových situácií,  je 

pre deti zaujímavým spôsobom riešenia problémových úloh, ktoré neskôr 

aplikujú v  reálnom svete.  

 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  –  (3. –  4 .  ročník + 1h)  

Cieľom posilnenia výučby slovenského jazyka a  literatúry v  3. a 4. 

ročníku je rozvíjanie komunikačných a  čitateľských zručností,  pestovanie 

lásky k  literatúre a  materinskému jazyku, ako aj  upevňovanie a  prehlbovanie 

osvojených poznatkov a  gramatických pravidiel  a  ich využívanie v  ústnom 

i  písomnom prejave.  

V tabuľke sú vyznačené posilnené počty hodín a  predmety, ktoré rozširujú 

a prehlbujú obsah predmetov zaradených do ŠVP:  

Vzdeláv. oblasť predmety 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 

Jazyk 

a komunikácia 

Slovenský jazyk   1 1 

Anglický jazyk 1 2   

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika 1 1 1  

Informatika     

Človek a príroda 
Prvouka     

Prírodoveda     

Človek a 

spoločnosť 
Vlastiveda     

Človek a hodnoty 
Etická výchova 

   
 

Náboženská výchova  

Človek a svet 

práce 
Pracovné vyučovanie     

Umenie a kultúra 
Hudobná výchova 

   
 

Výtvarná výchova  

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová 

výchova 
    

Spolu  2 3 2 1 
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Jazyk 
a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

9 8 7+1 7+1 

Anglický jazyk 0+1 0+2 3 3 

Matematika 
a práca 

s informáciami 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4 

Informatika   1 1 

Človek a  
príroda 

Prvouka 1 2 0 0 

Prírodoveda   1 2 

Človek a 
spoločnosť 

Vlastiveda   1 2 

 
Človek  

a hodnoty 

Etická výchova 
1 1 1 1 Náboženská 

výchova 

Človek a svet 
práce 

Pracovné 
vyučovanie 

  1 1 

 
Umenie a 

kultúra 

Hudobná výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Zdravie  
a pohyb 

Telesná 
a športová 

výchova 
2 2 2 2 

ZÁKLAD +DISPONIBILNÉ 20+2 20+3 23+2 25+1 

Spolu  22 23 25 26 
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5 UČEBNÉ OSNOVY 
 

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet.  

Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil  

absolventa a zameranie školy.  Sú samostatnou súčasťou školského 

vzdelávacieho programu.  Štruktúra učebných osnov našej základnej školy 

pozostáva z:  

  charakterist iky predmetu,  

  cieľov,  

  obsahu (tematických celkov) ,  obsahového a  výkonového štandardu,  

  požiadaviek na výstup ,  

  hodnotenia,  

  učebných zdrojov.  


