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I. Všeobecná charakteristika školy 

 

I.1 Veľkosť  školy   

Základná škola Nová Dedinka je plno organizovaná škola, ktorá poskytuje vzdelanie 

a výchovu deťom obce Nová Dedinka, popr. záujemcom z blízkeho okolia. Keďže obec Nová 

Dedinka prežíva mohutný rozvoj s výstavbou nových obytných štvrtí a tým aj prílevom 

obyvateľov, prejavuje sa to aj na zvýšení počtu detí v škole, ktorý sa blíži k počtu 200. 

Zvýšenie počtu tried má za následok aj zvýšené nároky na priestory pre budovanie 

paralelných tried a oddelení v ŠKD. Škola je situovaná v strede obce, pri hlavnej komunikácii 

vedúcej v strede  novej obytnej zóny. Areál školy tvorí budova školy, telocvičňa, budova 

školskej jedálne s kuchyňou a učebňami školského klubu a areál pre športové a oddychové 

aktivity detí.  

 

I.2. Charakteristika žiakov 

V škole prevládajú žiaci s primeraným nadaním, s dobrými intelektuálnymi schopnosťami, 

pohybovo dobre disponovaní, mnohí s umeleckými sklonmi. 

Od školského roku 2007 – 2008 v rámci bežnej triedy individuálne integrujeme žiakov so 

špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami s  individuálnymi učebnými plánmi. 

  

I.3 Charakteristika pedagogického zboru 

V škole pracuje pedagogický zbor, ktorý spĺňa kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom. 

Učitelia sú flexibilní, aktívni, tvoriví a  väčšina vyprofilovaná dlohodobou praxou. Niektorí 

majú skúsenosti s učením na stredných školách. Preukazujú odborné a pedagogicko-

psychologické spôsobilosti, ktoré  využívajú  pri  pedagogickej komunikácii, motivácii 

žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitivnym riadením triedy a udržaní neformálnej 

disciplíny. 

V pedagogickom zbore máme samostatných pedagogických zamestnancov i pedagogických 

zamestnancov s I. a II. atestáciou, ktorí v rámci absolvovaného kontinuálního vzdelávania 

získali mnohé  kompetencie , ktoré využívajú vo svojej práci.  

Každý pedagóg prešiel priebežným vzdelávaním vo využití  IKT vo vyučovacích predmetoch 

– Funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách. Prácu 

s IKT zvládajú na požadovanej úrovni všetci pedagogickí pracovníci. Práca na počítači, 

príprava na vyučovanie napr.  v PowerPoint, sú bežnou súčasťou práce podobne ako aj 

netradičné a inovatívne formy a metódy vyučovania. 

Na škole pracuje metodické združenie učiteľov I. stupňa, predmetová komisia vyučujúcich II. 

stupňa, výchovný poradca, ktorý poskytuje odbornú pomoc žiakom a rodičom pri výbere 

povolania, vo výchove, pri práci so žiakmi so ŠVVP a pomáha pri riešení individuálnych 

problémov. Ďalší pedagógovia pôsobia v pozícii koordinátor prevencií, resp. koordinátor 

environmentálnej výchovy. 

V škole prevládajú učitelia stredného veku s praxou do 20 rokov, v prevahe sú ženy. 

 

 



I.4. Dlhodobé projekty 

Škola je zapojená do viacerých dlhodobých projektov, kde kladieme dôraz na 

environmentálnu  výchovu, výchovu k zdravému životnému štýlu, telovýchovnú a športovú 

prípravu, výchovu a vzdelávanie v oblasti ľudských práv, predchádzaniu všetkých foriem 

diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu.  ako je napr. Zdravá škola, Zelená škola, 

Zober loptu, nie drogy, Európa v škole, Každý iný , všetci rovní, Comenius a od r. 2014 

Erasmus+. 

Škola sa prezentuje v medzinárodnom meradle, keďže máme partnerské školy v Rakúsku, 

Nemecku, Česku a Maďarsku. So školami v rakúskom Klosterneuburgu a českej Břeclavi sme 

2008  ukončili projekt Jedlo bez hraníc a rozvíjame spoluprácu v ďalšej oblasti, v ktorej 

prezentujeme jednotlivé regióny. V projektovej práci v rámci celoživotného vzdelávania 

školské partnerstvá Comenius sme r. 2012 ukončili projekt podporený EU.  

Výtvarnými prácami našich detí sa každoročne prezentujeme na rozličných súťažiach 

a projektoch ako napr. Modrá škola, Medzinárodná umelecká výmena v Los Angeles v USA 

a pod. 

Športová príprava v škole je pod odborným vedením učiteľky telesnej výchovy, ktorá v rámci 

športových a pohybových hier sa venuje telesnému, funkčnému a pohybovému 

zdokonaľovaniu sa detí, posilňuje športové záujmy a ambície. Pravidelne sa zúčastňujeme 

obvodných, prípadne okresných kôl vo vybíjanej, minifutbale, atletike a pod. Škola zaviedla 

triedy s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej prípravy v 5. - 9. ročníku a pripravuje aj 

v ďalších. Žiaci získajú základy športovej prípravy v najmasovejších športoch, ako je futbal, 

basketbal, hádzaná, volejbal, florbal a v ľahkoatletických disciplínach.  

 

I.5. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

I. 5.1 Obec 

Škola úzko spolupracuje s vedením obce Nová Dedinka a obecným zastupiteľstvom. Obec je 

významným partnerom  v zlepšovaní materiálno – technických podmienok školy. 

V posledných rokoch nechala opraviť strechu na budove školy a školskej jedálne,  priestory 

telocvične boli vymaľované a na palubovku bol aplikovaný protišmykový náter. V roku 2009 

bola vykonaná rekonštrukcia strechy telocvične a spravené zvody dažďovej vody.  

V telocvični a školskej jedálni sa zriadili vlastné kotolne, odpojili sa zo spoločného 

vykurovanie z budovy školy. Kotolňu školy je nutné rekonštruovať, nakoľko technicky je  

zastaraná, v hlavnom vykurovacom období spôsobuje problémy poruchový chod kotlov. 

Obec financovala výmenu okien na chodbách v roku 2004 a na začiatku školského roku 2008 

-2009  vo všetkých učebniach. Zrekonštruovali sa sociálne zariadenia, keď finančné 

prostriedky poskytlo MŠ SR z kapitoly havárie  a obec. 

Zriaďovateľ pomohol pri riešení havarijného stavu  školskej kuchyne, ktorá sa modernizovala 

zakúpením nutného vybavenia – odsávanie pár, nerezový drez, pracovný stôl a pod. 

Na jeseň 2010 sa vykonala celková rekonštrukcia kotolne a boli napojené nové kondenzačné 

kotle.  

Okná na jedálni sa vymenili z prostriedkov obce a príspevku Bratislavského samosprávneho 

kraja. 

V roku 2013 sa vymenili svietidlá v celej budove. Postupne sa vybavili učebne školy aj ŠKD 

novým nábytkom. 



I.5.2  Rada školy 

 

Rada školy má 11 členov . Jej členmi sú 2 pedagogickí zamestnanci, 1 nepedagogický 

zamestnanec, 4 zástupcovia rodičov, 3 delegovaní zástupcovia Obce Nová Dedinka  a 1 člen 

za organizáciu – MO Únie žien. 

Rada školy sa vyjadruje k závažným problémom práce školy tak, ako jej to vyplýva  

z príslušných ustanovení zákona. Zasadá štyrikrát ročne, alebo podľa požiadaviek a potreby. 

 

I.5.3 Združenie rodičov 

 

Rodičia sú partnermi školy v oblasti koordinovaného postupu vo výchove i vzdelávaní. 

Zaujímajú so o dianie v škole, jej materiálne a technické podmienky, o podmienky 

vyučovania a personálne zloženie školy. Cez triednych dôverníkov funguje čulá výmena 

informácií. Rodičia sú aktívni v získavaní finančných zdrojov pre školu organizovaním napr. 

rodičovskej zábavy, pri zbere druhotných surovín, v rámci obecných dní a pod. Schôdze 

rodičovského združenia sú organizované podľa plánu schôdzí, pri dôležitých rozhodnutiach sa 

schádza plénum, minimálne však raz ročne. Triedne schôdze sa zvolávajú podľa potreby, 

aspoň  jedenkrát štvrťročne. 

  

I.6  Priestorové a materiálno–technické podmienky školy  

Z pohľadu materiálno – technických podmienok je škola dobre pripravená a môže realizovať 

učebné osnovy v plnej miere. 

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne:  telocvičňu, 2 učebne výpočtovej 

techniky (28 počítačov),z ktorých multimediálnu miestnosť využívame na besedy, 

premietanie filmov, je vybavená interaktívnou tabuľou a delí svoje priestory so školskou 

knižnicou. Knižný fond po dôkladnej inventarizácii obsahuje tituly, ktoré žiaci využívajú pri 

práci na hodinách literatúry ap.   V ďalšej učebni je 11 žiackych staníc pre vyučovanie 

informatiky.   

Odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy . 

Inventár kabinetov nie je postačujúci,  je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a 

vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia školy pochádza ešte z prvotného vybavenia 

školy. Ak to dovoľuje finančná situácia školy,  dopĺňame inventár školy o  moderné učebné 

pomôcky, čo umožňuje  tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Mnohé pomôcky sú nad 

finančné možnosti školy /napr. interaktívna tabuľa/. Chýbajú nám kabinety pomôcok.  

  

Telocvičňa v budúcnosti by potrebovala výmenu okien a rekonštrukciu spŕch a sociálnych 

zariadení. 

 Od roku 2009 máme v areáli školy multifunkčné ihrisko, na výstavbu ktorého získal 

zriaďovateľ finančné prostriedky. Využívajú ho nielen naši žiaci počas vyučovania, 

krúžkovej činnosti, žiaci školského klubu, deti z materskej školy, ale aj obyvatelia obce 

a členovia športových klubov obce. 

  

   



I.7  Škola ako životný priestor  
 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené 

a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy 

na informačných tabuliach a nástenkách, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi 

navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi. 

 

I.8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní  

 

Bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie je patrí medzi 

priority našej práce. Poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vykonávame 

ihneď v prvý školský deň na začiatku školského roka. Žiaci sú poučení a upozornení na 

ochranu zdravia pred každým výletom, exkurziou, prázdninami a pod. Školenia zamestnancov 

školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru sú uskutočňované podľa 

zákona. Pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia sú súčasťou vnútroškolskej 

kontroly vedenia školy. Škola má vypracovaný plán revízií, ktorý sa plní priebežne a podľa 

zákona. 

Vo výchove a vzdelávaní : 

- prihliadame na základné fyziologické potreby žiakov 

- vytvárame podmienky na zdravý vývin žiakov a na predchádzanie sociálnopatologickým 

javom 

- poskytujeme nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

- vedieme evidenciu školských úrazov 

  

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu  

 

Cieľom našej školy je vychovať sebavedomého a rozhľadeného mladého človeka, ktorý  vie 

logicky uvažovať. 

 Vo vzdelávaní a ovládaní  materinského jazyka kladieme dôraz na vlastnú tvorbu jazykových 

prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť a schopnosť argumentovať. 

 Náš absolvent ovláda 2 cudzie jazyky , kde preferujeme najmä rozvoj komunikatívnych 

kompetencií. 

Naším cieľom je vychovať nielen vzdelaného človeka. Chceme metódy a formy vyučovania 

riešiť tak, aby vyvolali v žiakoch kladné emócie, ktoré sú pre zdravý vývoj dieťaťa 

nevyhnutné. Nechceme, aby naši žiaci boli pasívnymi subjektmi informačného konzumu, aby 

sa virtuálna realita počítačov stala životnou realitou tejto generácie. Chceme, aby sa stali 

rovnocennými partnermi v dobrodružstve z poznávania, aby  sa podieľali  na hľadaní a 

objavovaní vecí, ľudských osudov, riešení problémov, aby nadobudli konkrétny živý vzťah 

k ľuďom v okolí, k prírode, k histórii, k Slovensku.  

 

 



II.1  Pedagogický princíp školy – naše ciele výchovy a vzdelávania 

Cieľom výchovno - vzdelávacej práce našej školy je prepojenie poznatkov a vedomostí so 

zručnosťami a kompetenciami , ktoré žiaci nadobúdajú a budú potrebovať pre ďalšie  štúdium 

a neskôr na trhu práce: 

a. Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať 

v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu, aby boli 

schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. 

Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno- 

vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. 

Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené 

zažiť úspech 

b. Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole. 

c. Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch, so zameraním na 

komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov.  Po 

skončení vzdelávania ISCD1, absolvent našej školy by mal ovládať 1. cudzí 

jazyk - anglický na úrovni A1 – A2 a pre ISCD2 je úroveň ovládania 

anglického jazyka na B1 – B2. Druhý cudzí jazyk  - nemecký by mohol byť na 

úrovni A2. 

d. Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu 

inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. 

e. Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov. 

f. V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne 

vyspelých a slobodných ľudí. 

 

II.2  Zameranie školy a stupeň vzdelania  

Naša škola má definované svoje poslanie v súlade s modernými trendmi. Zameriavame sa na 

rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, kde nemáme problém s odborným vyučovaním. 

V popredí nášho záujmu je materinský jazyk s dôrazom na čitateľské kompetencie, 

matematika ako východisko k schopnosti logického a  technického myslenia. Ďalšou našou 

prioritou je poskytnúť deťom dostatok pohybu  ako základ pre potrebu celoživotne sa aktívne 

venovať telovýchovným aktivitám a športu. 

Silné stránky školy Slabé stránky školy 

-kvalifikovaný pedagogický zbor 

-kvalifikovaní učitelia jazykov 

-materiálne vybavenie školy 

-dobrá spolupráca so zriaďovateľom, radou 

školy    a združením rodičov 

-umelecky a pohybovo nadané deti 

- veľký areál vhodný na voľno časové 

- chýbajúce odborné učebne 

- nedostatok priestorov pre kabinetné 

zbierky 

- nedôvera nových obyvateľov obce vo 

vidiecku školu 

- zlé spojenie hromadnou dopravou  do 

obce 

- zlé návyky z rodín  

- školská knižnica potrebuje významnú 

finančnú injekciu a vhodný priestor 

- telocvičňa potrebuje rekonštrukciu 

sociálnych zariadení, výmenu okien 

- chýbajúce finančné prostriedky na 



aktivity detí a pobyt v prírode zlepšenie možností aktívneho 

trávenia voľného času /prekážková 

dráha, altánok ap./ 

 

 

 

 

II.3 Stupeň vzdelania  

 

II.3.1 ISCED I  - primárne vzdelávanie  (prvý stupeň základnej školy) 

 

Program primárneho vzdelávania (1.stupňa základnej školy)má zabezpečiť hladký 

prechod z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie. 

Východiskom sú aktuálne skúsenosti žiaka, vedomosti, pojmy a záujmy, ktoré sú rozvíjané 

podľa jeho reálnych možností. Program je založený na princípe postupu od známeho 

k neznámemu pri nadobúdaní nových skúseností z pozorovanie a zažitia aktivít a udalostí, 

ktoré sú spojené so životom dieťaťa a s jeho bezprostredným kultúrnym a prírodným 

prostredím. Osobitne významné je aj poskytovanie možností rozvíjať si potrebu vyjadrovať sa 

a realizovať prostredníctvom slov, pohybov, piesní a obrazov, čo je významný základ pre 

rozvoj gramotnosti.  

Program primárneho vzdelávania má pripraviť žiakov na samostatnú prácu i na prácu 

v skupinke, aby každý z nich získal pevný základ spoločného poznania a zároveň osobnej 

skúsenosti z vzájomného ohľadu, uznania a úcty.  

Súčasťou cieľového programu je aj včasná korekcia prípadných znevýhodnení 

(zdravotných, sociálnych a učebných). Dôležité je podchytenie žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Hodnotenie žiakov je postavené na plnení konkrétnych a splniteľných úloh. Každý žiak 

musí mať možnosť zažívať úspech a musí vedieť, že chyby a ich odstraňovanie tiež 

napomáhajú k jeho rozvoju. 

II .3 .1 .1 Prof i l  absolventa  

 

Absolvent 1.stupňa ZŠ a jeho komunikačné kompetencie: 

Žiak rozumie neverbálnej komunikácii, objavuje zmysel symbolického, neverbálneho 

spôsobu komunikácie, vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, vyjadruje svoje 

myšlienky v práci v skupinách, zapája sa do diskusie, neskáče do reči, je schopný stíšiť sa. 

Kompetencie k učeniu sa: 

Žiak je otvorený pre tvorivé myslenie, objavuje potrebu učenia sa 

Kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými, primerane svojej detskej skúsenosti vie 

formulovať problém, hľadá spôsoby riešenia vzniknutého problému 

Občianske: 



Žiak angažuje sa jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije, konkrétnymi 

skutkami prispieva k ochrane prírody, má úctu k živým aj neživým súčastiam prírody 

Kultúrne: 

Žiak si váži  ľudský život, učí sa tolerantnosti, vníma dôležitosť ľudskej činnosti pre svet 

objavuje krásu prírody, objavuje krásu človeka 

Sociálne a interpersonálne: 

Žiak buduje vzťah dôvery, formuje zdravé sebavedomie, uvedomuje si hodnotu seba samého 

a každého človeka od jeho počatia, prijíma sám seba, konkrétnymi skutkami prejavuje úctu ku 

chorým a starším ľuďom, je schopný oceniť hodnotu rodiny, na základe určitej role 

spolupracuje v skupine, vytvára pozitívny postoj k stvoreným veciam, identifikuje sa 

s pozitívnymi predstavenými postavami, je zodpovedný k druhým, berie do úvahy ich potreby 

Existenciálne: 

Žiak je otvorený pre vnímanie pozitívnych hodnôt, odhaduje dôsledky vlastného správania 

a konania rozvíja duchovné hodnoty, rozvíja vlastné svedomie (od heteronómneho 

k autonómnemu)spoznávaním seba samého hodnotí svoje činy, dokáže si priznať vinu a viesť 

k náprave, rozvíja kritické myslenie, je schopný jednoducho obhájiť svoj názor, správne 

posudzuje svoje konanie, osvojuje si zdravý životný štýl 

 

II.3.2  ISCED 2 - /II. stupeň základnej školy/ 

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme  smerovať k príprave žiakov na ďalšie štúdium 

s akcentom na nutnosť celoživotného vzdelávania .Je našou snahou viesť žiakov ku 

kritickému mysleniu, k riešeniu problémov, ktorí vedia  pracovať v tíme, kde využijú 

poznatky z oblasti IKT, jazykovú prípravu, sociálne cítenie, emocionálnu inteligenciu a stoja 

na humanistických princípoch.   

II.3.2.1  Profil absolventa II. stupňa 

 Žiak má osvojené základy všeobecného  vzdelania poskytovaného školou a má záujem 

o celoživotné vzdelávanie sa. Využíva efektívne spôsoby učenia sa, rieši problémové úlohy 

primerane veku. Kriticky hodnotí informácie, tvorivo ich spracováva a prakticky využíva. 

Primerane komunikuje v materinskom jazyku a v 2 cudzích jazykoch, v anglickom 

a nemeckom jazyku.  

Využíva matematické znalosti v riešení praktických problémov v  každodenných situáciách. 

Využíva informačné technológie, vie prezentovať seba a svoju prácu. 

Rešpektuje druhých, ich názory a vie sformulovať vlastné stanovisko.  Uplatňuje svoje práva 

a plní svoje povinnosti. Má zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu. Má vypestované 

základy pre pravidelný zdravý pohyb a správnu životosprávu. 

Uvedomuje si hodnotu vlasti, rodiny, kultúrneho dedičstva slovenského národa. Cení 

a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície. Správa sa tolerantne a empaticky k iným 

kultúram a ich prejavom. Pozná pravidlá spoločenského správania sa. 

 

 

 

 

 



II.3.3. Pedagogické stratégie  

- poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho 

a prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem 

skúmať svoje okolie 

- umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si 

základy spôsobilosti učiť sa a poznávať seba samého 

- podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť 

prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením 

problémov 

- podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene 

vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu 

vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľudom obce 

- viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt 

- naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť 

zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť 

Tieto kľúčové spôsobilosti sa budeme snažiť rozvinúť rozmanitými formami. Budeme 

podporovať výučbu pomocou didaktickej techniky, prácu v skupinách, projektové vyučovanie 

a zážitkové vyučovanie, aby sa žiaci spolupodieľali na získavaní nových vedomostí 

a zručností. Vhodnou metódou bude aj zapájanie detí do predmetových a športových súťaží, 

kde podporíme nadané deti, slabo prospievajúce deti podporíme pozitívnym hodnotením, 

zvýšením ich sebavedomia a radosťou z úspechov. 

Hlavnými programovými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové spôsobilosti : 

komunikačné spôsobilosti, matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied 

a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno-komunikačné 

technológie), spôsobilosti učiť sa učiť sa, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne 

a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami 

danej kultúry. 

Kľúčové kompetencie majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom 

celkového procesu a celostného vzdelávania.  

 

II.3.4. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

Škola integruje deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v rámci bežnej 

triedy. V tejto oblasti spolupracujeme s rodičmi a so psychológmi a špeciálnymi pedagógmi 

z centier pedagogických a psychologických poradenstiev a prevencie, predovšetkým 

s Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva v Senci. Žiakom pripravujeme 



individuálny študijný program v spolupráci so špeciálnym pedagógom v škole. Škola má 

bezbariérový prístup a bezbariérovo riešené sociálne zariadenie pre telesne postihnuté deti. 

II.3.5. Začlenenie prierezových tém 

Prierezové témy: multikulturálna výchova, mediálna výchova, environmentálna výchova, 

dopravná výchova, ochrana života a zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj,  tvorba projektov, 

prezentačné zručnosti sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú 

v učebných osnovách jednotlivých predmetov.  

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriavame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy  

 

III.1.  Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

Cieľom  hodnotenia  vzdelávacích  výsledkov  žiakov  v škole  je  poskytnúť  žiakovi  

a jeho  rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má 

nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie 

do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Hodnotenie priebehu a výsledkov vzdelávania a správania žiakov pedagogickými 

pracovníkmi je jednoznačné, zrozumiteľné, vecné, všestranné, pedagogicky zdôvodnené, 

odborné. Hodnotenie žiaka vychádza z posúdenia miery dosiahnutých očakávaných výstupov 

formulovaných v učebných osnovách jednotlivých predmetov školského vzdelávacieho 

programu. Ďalším cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami 

a spôsobilosťami .Do úvahy budeme brať prípadné zdravotné znevýhodnenie  žiaka na jeho 

školský výkon. Pri hodnotení budeme vždy vychádzať s príslušných platných metodických 

pokynov a predpisov  na hodnotenie žiakov základných škôl. 

Hodnotenie vnímame aj ako systém, ktorého súčasťou je aj hodnotenie žiackym kolektívom 

a sebahodnotenie. 

Našou prioritou je zachovávanie a rešpektovanie pedagogických zásad hodnotenia, a to 

zásadu pozitívnosti, zásadu transparentnosti a individuálneho prístupu. 

 

 

 



III.2.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

 

Hodnotenie zamestnancov sa realizuje na základe:  

 Pozorovania (hospitácie) 

 Rozhovoru 

 Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje /prospech, žiacke súťaže, didaktické testy , 

úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod./ 

 Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa 

 Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. 

 Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené 

hodiny“) 

 Hodnotenia učiteľov žiakmi 

 

III.3   Hodnotenie školy  

 

Cieľom hodnotenia je: 

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

požiadavky 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  

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

a v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti 

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

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

slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení 

Kritériom kvality je spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov i obce s výsledkami školy. 

Ďalej je to úspešnosť žiakov na súťažiach, olympiádach, v certifikačných meraniach 

/testovanie  9, Komparo, matematický klokan a pod./, úspešný prechod  našich absolventov na 

stredné školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Školský učebný plán 

IV.1.  Primárny stupeň školského vzdelávania 

Primárne vzdelanie získa žiak úspešných absolvovaním všeobecnovzdelávacieho 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 . 

   Školský učebný plán pre  I.- IV. ročník 

 

Vzdelávacia 

oblasť  

predmety 1.roč. 

  

2.roč. 3.roč. 4.roč. ŠKVP 

spolu za 

predmet 

ŠVP  

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

8+1 6+1 6+2 6+1 5 26 

  Anglický jazyk 0+1  0+1 3 3 2 6 

Matematika  a 

práca s 

informáciami  

Matematika  

  

4+1 4+1 3+2 3+2 6 14 

  Informatická 

výchova 

0 1 1 1 0 3 

Príroda 

a spoločnosť  

Prírodoveda +1 1 1 1+1 1 3 

  Vlastiveda   1 1 1  3 

Človek a hodnoty  Etická výchova / 

náboženská 

výchova  

1 1 1 1 0 4 

Človek a svet práce Pracovné 

vyučovanie 
0 0 0 1 0 1 

Umenie a kultúra Výtvarná 

výchova 

1 1+1 1 1 1 4 

Hudobná 

výchova  

1 1 1 1 0 4 

Zdravie a pohyb  Telesná výchova  2+1 2+1 2+1 2+1 3 8 

ŠkVP spolu za 

ročník 

   5  5 5 5 20 76 

Spolu hodín v 

ročníku 

  22 23 25 26   96 



 

Školský učebný plán pre V. – VIII. roč. 
 

IV.2. Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 

Absolvent programu nižšieho sekundárneho vzdelávania získa vysvedčenie s doložkou, 

s vyznačením ukončenia vzdelávania zabezpečeného základnou školou. Žiak pokračuje ďalej 

vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni, kde ukončí povinnú školskú dochádzku. 

 

Vzdelávacia 

oblasť  

predmety 5.roč. 

  

6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. ŠkVP 

spolu za 

predmet 

ŠVP  

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 

5 4+1 4+1 5 5 +2 23 

  Anglický 

jazyk 

3+1 3 3 3 3 +1 15 

  Nemecký 

jazyk 

0 1 1 1+1 1+1 +2 4 

Matematika  a 

práca s 

informáciami  

Matematika  

  

3+2 4+1 4+1 4 4+1 +5 19 

  Informatika 1 1 0 0 0 0 2 

Človek a 

príroda 

Fyzika 0 1 1 2 2 1 5 

  Chémia 0 0 2 1 2 1 4 

  

  

Biológia 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 5 5 

Človek 

a spoločnosť  

Dejepis 1+1 1+1 1+1 1+1 2 4 6 

  Geografia 1 1+1 1+1 1+1 1+1 4 5 

  Občianska 

náuka 

1 1 1 1 1 1 4 

Človek a 

hodnoty  

  

Etická 

výchova / 

náboženská 

výchova  

1 1 1 1 0 0 4 



  

 Poznámky: 

1. Ak je triede počet detí 20 a vyšší, delíme triedu na dve skupiny pri vyučovaní jazykov. 

2. Ako prvý cudzí jazyk sa žiaci učia anglický jazyk, druhým cudzím jazykom je nemecký 

jazyk. 

3.V predmete  telesná a športová výchova žiakov delíme na skupiny: chlapci / dievčatá. Kvôli 

nízkym počtom detí v triedach spájame do skupín žiakov rôznych ročníkov, spravidla 6/7 a 

8/9. 

4.Kvôli nízkym počtom detí v triedach, sme vyučovanie povinne voliteľného predmetu etická 

výchova/ náboženská výchova upravili takto: 

Ak počet žiakov  v triede  na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy klesne 

pod 12,spájame  žiakov z rôznych ročníkov. 

5.Na vyučovanie predmetov svet práce a technika možno spájať žiakov rôznych tried toho 

istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17 

6.Škola môže v súlade so školským vzdelávacím programom a učebným plánom organizovať 

výchovno-vzdelávací proces v škole v prírode na území Slovenskej republiky a v zahraničí. 

  

Človek a svet 

práce  

Svet práce 0 0 1 1 0 0 1 

  Technika 0 0 0 0 1 0 1 

Umenie a 

kultúra 

Výtvarná 

výchova 

1 1 1 0 0 0 3 

Hudobná 

výchova  

  

1 1 1 0 0 0 3 

  
Výchova 

umením 

0 0 0 1 0 0 1 

Zdravie a 

pohyb  

  

Telesná a 

športová 

výchova  

2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 5 10 

Voliteľné 

hodiny ŠkVP / 

ročník 

  6 6 6 6 6 30 115 

Spolu celkom   28 30 32 30 30   145 



7.Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova k dopravnej disciplíne. Pre žiakov 

prvého stupňa škola zabezpečujeme 2-krát ročne pobyt na detských dopravných ihriskách, 

ktoré  škola využíva ich na výchovno-vzdelávaciu činnosť.  

8. Pri počte 18 a viac, delíme žiakov v predmete Informatika a Informatická výchova na 

skupiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


