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1  Všeobecná charakteristika školy 

 

1.1  Veľkosť školy 

 

Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice  je plnoorganizovaná základná škola 

s deviatimi  postupovými ročníkmi. Škola vzdeláva  priemerne 700 žiakov v 30 kmeňových 

triedach. Priemerná naplnenosť tried na škole  je 25 žiakov na triedu.  Bezpečnosť žiakov pri  

ceste do školy je zabezpečená priechodom pre chodcov  a výstražným  značením. 

 

1.2  Vybavenie školy 

 

Materiálne 

Škola je primerane vybavená výpočtovou technikou. V pedagogickom procese sa 

využíva 37 počítačov,  v administratíve 8 počítačov. Z toho 39 počítačov je pripojených na 

internet. So službou e-mail je 10 počítačov. K dispozícií sú tri multifunkčné zariadenia a 9 

tlačiarní, z toho 7 laserových.  Škola je štandardne vybavená didaktickými  a učebnými 

pomôckami, odbornou literatúrou, ktoré sú priebežne dopĺňané podľa potreby vyučujúcich.  

Pre žiakov je zriadená žiacka knižnica ako  informačno-čitateľské centrum. Materiálne 

vybavenie školy sa postupne inovuje výmenou starého školského nábytku za nový. Na 

prízemí budovy sú šatne pre žiakov, ktoré sa každoročne dopĺňajú o nové šatníkové skrinky. 

 

Priestorové 

Škola je projektovaná pre 22 tried.  Areál školy pozostáva z  dvojposchodovej  budovy 

školy, ktorá sa člení na jednotlivé trakty.  Súčasťou školy sú dve telocvične (veľká a malá), 

športový areál s bežeckým oválom, doskočiskom, multifunkčným ihriskom, ihriskom pre prvý 

stupeň a hokejbalovým ihriskom. V školskom areáli je aj dopravného ihrisko a školská 

záhrada. V budove školy sa nachádza 30 kmeňových tried,   samostatné učebne  anglického a 

nemeckého jazyka,  ateliér výtvarnej výchovy, učebňa fyziky, odborná učebňa technickej 

výchovy (dielňa), cvičná kuchynka, herňa pre žiakov, kabinety pre učiteľov a 

vychovávateľky, zborovňa s relaxačným kútikom, archív školy, sklady, miestnosť 

upratovačiek a dielňa školníka.  Na každom poschodí sa nachádzajú sociálne zariadenia pre 

žiakov školy. Sociálne zariadenia pre pedagógov i zamestnancov sú na prízemí a prvom 

poschodí. V najbližšom období  je naplánované riešenie havarijného stavu prízemia školy, 

výmena časti starých okien za plastové a rekonštrukcia piatich odborných učební. Škola 

disponuje  priestrannou jedálňou, žiaci majú k dispozícii  automat RAJO na mliečne nápoje. 
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Technické 

Škola je vybavená kamerovým systémom na zabezpečenie bezpečnosti žiakov. 

K hlavným prioritám školy patrí využívanie IKT vo výučbe žiakov. Škola disponuje štyrmi 

počítačovými učebňami s dataprojektormi, slúžiacimi  k výučbe informatiky a informatickej 

výchovy.  Tieto učebne sa využívajú aj na iných vyučovacích hodinách. Učitelia majú 

v triedach k dispozícii na vyučovaní dataprojektory. Zborovňa a niektoré kabinety sú 

vybavené počítačmi s prístupom do PC siete a e-mailovou stránkou, tlačiarňami  a jedným 

multifunkčným zariadením. Učitelia  komunikujú s rodičmi aj prostredníctvom internetovej 

stránky Edupage, s verejnosťou a vedením elektronickou formou. Škola bude zároveň mať 

svoju elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy. Administratívne kancelárie 

školy  sú všetky vybavené primeranou štandardnou výpočtovou technikou, ktorá je sieťovo 

prepojená a zabezpečená. O počítačové a softvérové  vybavenie školy sa stará správca 

počítačovej siete. Vedúci metodických orgánov majú k dispozícii USB zariadenia. Dochádzka 

a evidencia všetkých zamestnancov školy je zabezpečená prostredníctvom čipových kľúčov 

cez snímač. Odber stravy pre žiakov a zamestnancov školy sa realizuje prostredníctvom 

čipových kľúčov. Vedúca školskej jedálne sleduje prihlasovanie aj odhlasovanie stravy cez 

internet.  Dôležité informácie pre rodičov sú zverejňované na webovej stránke školy, aj 

prostredníctvom Edupage. 

 

Hygienické 

Hygienické vybavenie je v súlade s príslušnými normami. Postupne sa realizuje 

rekonštrukcia sociálnych zariadení. Triedy sú podľa potreby priebežne vybavované novým 

školským nábytkom. Na oknách  v triedach sú žalúzie. Školská jedáleň a zborovňa školy sú 

vybavené elektrickými stropnými ventilátormi. Na chladenie nápojov a potravín slúžia 

pedagógom  chladničky s mrazničkou, na ohrievanie stravy mikrovlnná rúra.  V každej triede 

sú umiestnené dávkovače mydla. Sociálne zariadenia žiakov i pedagógov sú zabezpečené 

veľkokapacitnými zásobníkmi toaletného papiera, dávkovačmi mydla a automatickými 

osviežovačmi vzduchu. Osvetlenie tried je plne funkčné a postupne vymieňané za žiarivkové 

svetlá. Je plánované postupne vymaľovanie tried a chodieb. Gumolity v triedach aj podlahy sú 

postupne opravované. Je naplánovaná postupná oprava a výmena gumolitov  a dverí vo 

všetkých triedach. 
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1.3  Charakteristika pedagogického zboru 

 

Pedagogický zbor celej školy  dlhodobo tvorí 50 pedagógov, vrátane vychovávateliek. 

Pracujú v ňom mladí ale aj skúsení pedagógovia.  Ide o zmiešaný kolektív, v ktorom pracujú 

prevažne ženy. Odborná kvalifikovanosť pedagógov je 100 %.  Na škole pôsobí výchovný 

poradca. 95 %   učiteľov je preškolených v oblasti informatiky na rôznych úrovniach.   Všetci  

pedagógovia  sa zapájajú  do rôznych foriem vzdelávania. Učitelia si každoročne zvyšujú svoj 

profesijný rast účasťou na rôznych školeniach, odborných seminároch a samoštúdiom. 

Prioritou  je získanie prvej a druhej atestácie pedagógov 1. stupňa. 

 

1.4  Charakteristika žiakov 

 

Prevažná väčšina  žiakov  (70 %) je z nášho  školského obvodu. Žiaci z iných obvodov 

tvoria asi 25 % a priemerne 5 % žiakov  dochádza z neďalekých obcí, nakoľko rešpektujeme 

slobodnú voľbu výberu školy zo strany rodičov. Školu navštevujú aj žiaci  so špecifickými 

poruchami učenia a správania (2,27%). Tí pracujú podľa odporúčaní psychológov a 

špeciálnych pedagógov pod odborným dohľadom špeciálneho pedagóga, ktorý pôsobí na 

našej škole. Zároveň sú  pod  neustálym odborným dohľadom pedagogicko-psychologickej 

poradne počas celého plnenia povinnej školskej dochádzky. Priemerný počet žiakov školy za 

posledné roky je 650 žiakov. 

 

1.5  Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca 

 

Škola spolupracuje so školami v zahraničí v rámci projektu e-twinning, v súčasnosti 

nadväzujú žiaci komunikáciu so školou vo Francúzsku. V rámci skvalitnenia vzdelávania a 

získavania kompetencií, sú žiaci pod odborným vedením pedagógov zapojení  do 

protidrogových programov, ekologických programov, športových projektov, projektov 

s využitím IKT. Spolupracujú na školských projektoch v rámci skvalitnenia vyučovania, 

podpory triednych kolektívov a rešpektovania druhých. Zúčastňujú sa  výletov,  kultúrnych 

podujatí organizovaných mestom a ďalšími inštitúciami.  

 

1.6  Spolupráca s rodičmi, sociálnymi partnermi a inými subjektmi 

      

K prioritám školy patrí aj udržiavanie si dobrého mena školy. Škola úzko spolupracuje 

s rodičmi prostredníctvom Rady rodičov, zavedením konzultačných hodín pre rodičov žiakov 
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našej školy, aktualizáciou  informácií o žiakoch prostredníctvom Edupage, realizovaním 

otvorených hodín a rôznych spoločných akcií ako sú napr. vianočné burzy, imatrikulácia 

prvákov. Rodičia sú o činnosti školy informovaní  prostredníctvom školského časopisu 

JENISEJ a webovej stránky školy. Škola udržiava dobré kontakty s obecným zastupiteľstvom. 

Zúčastňuje sa rôznych kultúrnych a športových akcií určených pre verejnosť. Pri škole 

pracuje aj občianske združenie  Našim deťom. Jeho poslanie spočíva v rozvoji osobnosti detí 

vytváraním podmienok a možností pre ich rast a sebarealizáciu, vytváraním podmienok pre 

podporu a rast talentovaných žiakov, organizovaním kultúrnych, vedomostných, športových 

aktivít a súťaží, ako aj v  materiálno-technickom zabezpečení činnosti záujmových krúžkov. 

Dlhodobo spolupracujeme s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami (Verejná knižnica pre 

mládež, CVČ Kórejská, CVČ Domino), ktoré zabezpečujú mimoškolskú činnosť našich 

žiakov. Formou rôznych realizovaných aktivít  ostáva  škola otvorenou pre verejnosť. 

 

1.7  Škola ako životný priestor 

 

Škola  podporuje zdravú klímu školy, založenú na partnerskej komunikácii medzi 

učiteľom a žiakom, na tímovej práci, tolerancii k odlišnosti. Učitelia majú k dispozícii 

relaxačný kútik vedľa zborovne, žiaci môžu stráviť voľný čas na upravenom školskom 

ihrisku, v zelenej oáze  alebo  v átriu školy.  

 

1.8  Podmienky na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri  výchove 

a vzdelávaní 

 

Škola má vypracovaný vnútorný poriadok školy, ktorý je záväzný pre všetkých žiakov a 

zamestnancov školy. Sú v ňom rozpracované práva a povinnosti žiakov ako aj podmienky 

správania sa v priestoroch školy, triedach, učebniach, telocvičniach, školskom ihrisku. Na 

úvodnej triednickej hodine v septembri sú žiaci oboznámení s vnútorným poriadkom školy a 

so zásadami správania sa v odborných učebniach, telocvičniach a školskom ihrisku. Svojím 

podpisom žiaci potvrdzujú  poučenie o zásadách bezpečnosti ochrany zdravia a protipožiarnej 

ochrany. Na zabezpečenie a kontrolu pohybu v priestoroch školy slúži aj kamerový systém. 

Zamestnanci sú pravidelne školení bezpečnostným technikom. Na škole sa realizujú 

pravidelné kontroly BOZP, športového náradia a PO. Podľa výsledkov revízií sa odstraňujú 

zistené nedostatky. 
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2  Charakteristika  školského vzdelávacieho programu 

 

       Školský vzdelávací program vychádza z koncepcie štátneho vzdelávacieho programu pre  

primárne vzdelávanie. 

 Cieľom  vzdelávania je umožniť žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti 

vo všetkých všeobecnovzdelávacích a zvolených voliteľných predmetoch. Umožňuje  žiakom 

utvárať a postupne rozvíjať  kľúčové kompetencie a tým im poskytnúť možnosť riešiť situácie 

blízke životu.  Vzdelávanie kladie dôraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedinca. 

        Cieľom primárneho  vzdelávania je, aby žiaci získali primerane veku rozvinuté kľúčové 

spôsobilosti, zmysluplné základné vedomosti a znalosti a vypestovaný základ záujmu  

celoživotného učenia sa,  jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva, 

záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti. 

Zámermi primárneho vzdelávania sú tieto očakávania od žiaka: 

 osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou, 

 mať záujem učiť sa aj mimo školy,  

 osvojiť  si a využívať efektívne stratégie učenia sa, 

 osvojiť si základy komunikačných spôsobilostí a spolupráce, 

 mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu, 

 vedieť sa orientovať v zložitom svete. 

Vytvorený školský vzdelávací program zohľadňuje a rešpektuje  vzdelávacie potreby 

žiakov na úrovni jednotlivcov, skupiny, triedy, školy. Umožňuje im pružne reagovať na 

rýchlo sa meniace podmienky – spoločenské, individuálne, podmienky na trhu práce. 

Cieľom je spoluvytvárať z každého žiaka osobnosť komplexnú, flexibilnú, schopnú 

stanoviť si priority a životnú stratégiu, pomocou ktorej je schopný riešiť bežné životné 

situácie. Podporujeme a  rozvíjame talent každého žiaka, zoznamujeme ho  s modernými 

vedeckými informáciami, ktoré mu budú rozširovať jeho obzor, otvárať mu poznanie sveta.  

Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. 

 

2.1   Pedagogický princíp školy 

 

       Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od 

nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. 

Snahou školy je pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať 

a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. 
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Okrem iného je naším cieľom dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov 

v našej škole, zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na 

možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  

žiakov, formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu 

inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. V spolupráci s rodičmi žiakov chceme 

vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. 

 

2. 2   Zameranie školy 

       

     Škola svojimi špecifikami kladie dôraz na niektoré oblasti výchovy a vzdelávania, čím sa 

líši od ostatných škôl. Cieľom školy je zabezpečiť žiakom kvalitnú starostlivosť, ktorou budú 

rešpektované individuálne požiadavky žiakov tak, aby sa žiaci cítili bezpečne a spokojne. 

Škola je zameraná na:  

-  výučbu cudzích jazykov, 

-  prácu s výpočtovou a komunikačnou technikou, 

-  inkluzívne vzdelávanie, t.j. vytváranie podmienok pre prácu so žiakmi so ŠPU, ŠPS 

   a s talentovanými žiakmi, 

-  rozvoj životných zručností, 

-  výtvarnú výchovu, 

-  športovú výchovu. 

 

2.3   Všeobecné ciele primárneho vzdelávania 

 

    Vytvárať zdravú, bezpečnú a príjemnú klímu v škole, založenej na partnerstve vo vzťahoch 

medzi učiteľmi, učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi. Viesť žiakov k všestrannej, účinnej a 

otvorenej komunikácii. Zabezpečiť výber učiva, ktoré zaistí žiakom kvalitné, základné a 

všeobecné vzdelanie orientované na životnú prax a na ďalšie štúdium, a umožní žiakom 

osvojiť si stratégiu učenia. Zavádzať do výučby efektívne metódy a prostriedky, ktoré 

smerujú k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov, hlavne tie, ktoré vedú žiakov 

k samostatnosti, tvorivosti, mysleniu, vzájomnej tolerancii a úcte, k rozvoju komunikačných 

schopností, spolupráci, vyhľadávaniu, analýze a účelnému využívaniu informácií z rôznych 

zdrojov tak, aby motivovali žiakov k sebavzdelávaniu. Podporovať individualitu žiaka a 

rozvoj jeho schopností, pomáhať žiakom so špeciálnymi potrebami a žiakom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. 
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Viesť žiakov k toleranciii, ohľaduplnosti k ostatným ľuďom, k ich kultúram a duchovným 

hodnotám, učiť ich žiť spoločne s ostatnými ľuďmi. Vytvárať podmienky pre zmysluplné 

využívanie voľného času v záujmových aktivitách. Viesť žiakov k práci s IKT, podporovať 

zavádzanie a využívanie výpočtovej techniky do všetkých predmetov. Posilniť výučbu 

cudzích jazykov s dôrazom na AJ a NJ. Viesť žiakov k dodržiavaniu spoločenských pravidiel, 

najmä pravidiel vnútorného školského poriadku. Podporovať rozvoj pohybových schopností 

žiakov, viesť žiakov k zdravému životnému štýlu a byť zodpovedným za svoje fyzické, 

duševné a sociálne zdravie. Vytvárať u žiakov potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, 

konaní a v prežívaní životných situácií, rozvíjať vnímavosť a citlivé vzťahy k ľuďom, 

prostrediu a ak prírode. 

 

2.4  Profil absolventa 

 

     Absolvent  programu primárneho vzdelania   má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, 

počtárskej a  prírodovedeckej gramotnosti v rozsahu daného učiva.  Získa základy používania 

materinského, štátneho jazyka. Vie sa vyjadrovať  súvisle písomnou aj ústnou formou 

primerane veku.  

Absolvent 1.stupňa ZŠ by mal : 

  -  robiť  dobré meno škole, 

  -  vytvárať dobré medziľudské vzťahy, 

  -  vedieť hodnotiť  svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, 

-  byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie, 

-  vedieť  uzatvárať kompromisy,  

-  byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, 

-  osvojiť  si metódy štúdia a práce s informáciami,  

-  mať schopnosť  vnímať  umenie, porozumieť mu  a  chrániť umelecké prejavy, 

-  byť  si vedomý svojich kvalít. 

Absolvent programu primárneho vzdelania  má aj vlastným podielom osvojené základy 

čitateľskej, pisateľskej,  matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti.  Nadobudol  

základy pre osvojenie účinných techník celoživotného učenia sa, a základy pre rozvíjanie 

spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si vážil nielen sám seba, ale i druhých ľudí, aby  

dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať. Má osvojené základy používania 

materinského, štátneho a cudzieho jazyka. Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí 

bázu pre ďalší rozvoj v nasledujúcich stupňoch vzdelávania.  
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Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie : 

a) sociálne komunikačné kompetencie  (spôsobilosti) 

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

vzdelávania, 

- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty 

a vyjadriť svoj názor, 

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, 

rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

- rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom 

neverbálnej komunikácie a dokáže na ne  adekvátne reagovať, 

- na základnej úrovni využíva technické prostriedky  medziosobnej komunikácie, 

- chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,  

- v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť  hovorenému textu, 

uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií, 

      b) kompetencia  (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia  

 -  používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v  

každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely 

logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely), 

- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré 

smerujú k systematizácii poznatkov, 

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

- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, 

- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,  

- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, vie používať rôzne  

vyučovacie programy, 

- získal základy algoritmického myslenia, 

- chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

- vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT, 

d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa 

- má osvojené základné schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových 

postupov, 

- uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov, 

- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných 

činnostiach, 

- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,  



 12 

e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí,   

- adekvátne svojej úrovni  navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej 

oblasti,  

- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie,  skúša viaceré možnosti riešenia 

problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo 

nových problémoch, 

- pokúša sa problémy a  konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým 

a spolupracujúcim) spôsobom, 

f)    osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)  

- má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,  

- uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 

- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 

- uvedomuje si dôležitosť  ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym 

trávením voľného času, 

- dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,  

- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,   

- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri  

spoločnej práci, 

- uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním 

prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, 

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

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na 

úrovni primárneho vzdelávania), 

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

kultúrno-historické dedičstvo a  ľudové tradície, 

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

- ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

- pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,  

- má osvojené základy pre  tolerantné a empatické vnímanie  prejavov iných kultúr. 
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2.5 Pedagogické stratégie 

 

          Vyučujúci vo výchovno-vzdelávacom procese budú pracovať podľa základných 

pedagogických dokumentov: školského vzdelávacieho programu, učebných plánov, učebných 

osnov, obsahového a výkonového štandardu, metodických príručiek, a podľa usmernení 

Ministerstva školstva SR a KŠÚ.  

           Pri realizácii rozumovej výchovy  neustále uplatňovať a zdokonaľovať umenie riadiť 

učebné procesy svojich žiakov. Na to plne využívať svoje vedomosti o žiakoch a pružne 

reagovať na aktuálnu situáciu v triede. Následné zhodnotenie priebehu a výsledkov tejto práce 

bude východiskom na prípravu ďalších vyučovacích hodín. 

           Pri mravnej výchove viesť žiakov  k uvedomelému konaniu, utvárať základy 

motivačných hodnôt  jednotlivca, opierajúc sa o normy mravnosti a podnecujúcich  správne 

postoje  k životným problémom a situáciám, s ktorými sa žiak stretáva. Utvárať kladný vzťah 

k učeniu a k  práci vôbec, k spoločnému vlastníctvu, najmä tým, že budú viesť žiakov 

k zodpovednému postoju ku školským povinnostiam. Rozvíjať vzťah  žiakov  k rodnému 

kraju, vlasti, k tradíciám. Viesť žiakov  k osvojovaniu zásad a návykov života v triede a  

škole, učiť ich úcte a ohľaduplnému správaniu k malým deťom a starším občanom. 

           Pri  pracovnej výchove  viesť žiakov k chápaniu významu práce pre život a vývoj 

človeka. Viesť ich  k  tvorivému vzťahu  ku  skutočnosti, rozvíjať v nich zdravú pracovnú 

súťaživosť, zmysel  pre  techniku,  pre účelnú organizáciu a deľbu práce. Učiť ich účelne 

využívať voľný čas na záujmovú činnosť, spoločensky prospešnú prácu. 

           Prostredníctvom estetickej výchovy  rozvíjať u žiakov zmysel pre krásu v okolí, v 

prírode, spoločnosti, umení. Učiť ich pozerať  sa  na  skutočnosť  z hľadiska  estetických 

hodnôt, vedieť rozlíšiť skutočnú hodnotu od gýču a braku. Ďalej rozvíjať u nich potrebu 

sústavne čítať hodnotnú literatúru, navštevovať koncerty, divadelné a filmové predstavenia. 

Vytvárať návyky ohľaduplného správania medzi sebou v škole aj mimo nej. Viesť ich 

k ochrane kultúrnych hodnôt  pred poškodzovaním a  svojvoľným ničením, k aktívnej 

starostlivosti o čistotu, poriadok a estetickú úroveň prostredia.   

          Telesná výchova napomáha k vytvoreniu zdravého, súdržného kolektívu, rozvíja vôľu 

a objektívne hodnotenie vlastného výkonu, utvára a upevňuje hygienické návyky. Pri rôznych 

súťaživých formách formovať kladný postoj k pohybovej aktivite, podnecovať vnútorné sily,   

prekonávať prekážky, únavu, strach. 

       Na  úseku zdravotnej výchovy formovať u žiakov kladné medziľudské vzťahy, upevňovať 

správne návyky v stravovaní a životospráve. Učiť žiakov chrániť si zdravie, predchádzať 

chorobám a úrazom. Osvojovať si zásady bezpečnosti pri práci a zručnosti pri poskytovaní  

prvej pomoci. 
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       Úlohou pedagogického kolektívu  je vo všetkých  predmetoch na I. stupni rozvíjať 

základné vedomosti a zručnosti, ktoré sú predpokladom na vytvorenie ochranárskych postojov 

vo vzťahu k životnému prostrediu v praktickom živote.  

V procesuálnej oblasti sa práca učiteliek orientuje  na tri základné princípy: 

        ■  učiť žiakov o životnom prostredí 

        ■  učiť žiakov prostredníctvom životného prostredia 

        ■  učiť žiakov pre životné prostredie 

     Chceme, aby  žiaci  navštevovali našu školu s radosťou, pravidelne, aby sa na vyučovanie 

tešili a aby z vyučovania odchádzali s pocitom radosti a zažitia úspechu. A k tomu je potrebné 

žiakov motivovať i vhodnými metódami a formami vyučovania. Keďže niekoľko našich 

žiakov pochádza z rodín, kde často samotní rodičia nemajú ukončené ani základné vzdelanie, 

nechápu mnohokrát potrebu vzdelania. A tak ich v prvom rade motivujeme k tomu, aby sa 

chceli učiť. 

 

2.6   Žiaci so špeciálnymi potrebami 

 

Veľký význam v  poskytovaní vhodnej starostlivosti žiakom s rôznymi špeciálnymi potrebami 

poruchami má včasná diagnostika a spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou. 

Žiaci so špeciálnymi potrebami sú integrovaní do bežných tried. Na základe odborného 

posudku špeciálny pedagóg, výchovný poradca, a všetci pedagógovia v spolupráci so 

zákonnými zástupcami žiaka vytvárajú a realizujú individuálny výchovno-vzdelávací plán. 

Štruktúra IVVP vychádza z platnej legislatívy a je doplňovaná podľa potreby. Školský 

vzdelávací  program smeruje k rozvoju dieťaťa v prirodzenej skupine, v ktorej sú zastúpení 

jedinci s rôznymi vlohami a vlastnosťami. Počíta s integráciou týchto detí v bežných triedach, 

kde sú vzdelávané podľa individuálnych vzdelávacích plánov, ktoré sú vypracované na 

základe výsledkov pedagogicko-psychologických a špeciálno-pedgogických vyšetrení a 

odporúčaní v spolupráci s výchovným poradcom. Pre daných žiakov je prispôsobený a 

upravený vzdelávací obsah primárneho vzdelávania tak, aby sa dosiahol súlad medzi 

vzdelávacími požiadavkami (obsahový a výkonový štandard) a skutočnými možnosťami 

týchto žiakov. Podľa potreby je zabezpečený individuálny prístup k týmto žiakom, 

zodpovedajúca voľba metód a foriem práce, úprava obsahu, individualizácia hodnotenia. Pre 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami škola vytvára podmienky, ktoré 

umožňujú rozvíjať ich možnosti, schopnosti, návyky a smeruje k celoživotnému učeniu a 

neskoršiemu pracovnému uplatneniu. Dôraz je kladený na spoluprácu všetkých zúčastnených 

subjektov v edukačnom procese: žiak – rodič – pedagóg, čo je základným predpokladom 

úspešného vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  
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2.7   Začlenenie prierezových tém  

 

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

obsahové vzdelávacie oblasti. Na úrovni primárneho vzdelávania sa zavádzajú nasledovné 

prierezové témy: 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA - VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA, ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL A PRVÁ POMOC 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA 

 

* Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke  

V každodennom živote sa žiaci  stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, korčuliari, 

kolobežkujúci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy  a pod. 

Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný 

je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. 

Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych 

dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. Úlohou výchovy k 

bezpečnosti v cestnej premávke v škole je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v 

cestnej premávke (ako chodcov alebo cyklistov), pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt 

výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Učebná činnosť sa uskutočňuje v objekte 

školy, na detských dopravných ihriskách alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. 

V našich podmienkach danú výchovu zabezpečujeme formou kurzu v priebehu školského 

roka v spolupráci s Mestskou políciou na hodinách telesnej výchovy vo všetkých ročníkoch, 

a praktickým výcvikom na dopravnom ihrisku Alejová. 

 * Osobnostný a sociálny rozvoj 

Prierezová téma podporuje rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických 

javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok). Cieľom je, aby žiak získaval a 

udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjal sociálne 

spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu. V  tematike sa uplatňuje aj 

vzdelávanie k ľudským právam ale aj k rodinnej výchove. Téma sa prelína všetkými 
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obsahovými vzdelávacími oblasťami vo všetkých ročníkoch, pričom sa pri jej uskutočňovaní 

berú do úvahy aktuálne potreby žiakov.  

*  Environmentálna výchova 

Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, 

analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí. 

Vychovávať k trvalo udržateľnému životu, klásť dôraz na nekonzumné a duchovné stránky 

života tak, aby boli v súlade s konaním zamestnancov a žiakov školy a aj celkovým 

vzhľadom, prevádzkou a pôsobením školy navonok. Dôraz klásť na aktívnu participáciu 

žiakov, rozvoj ich samostatnosti a občianskej zodpovednosti. Uplatňovať ekologické aspekty 

v jednotlivých predmetoch, integrovať prístupy k poznávaniu prírody a vzťahov človeka  

k životnému prostrediu. Žiaci získajú vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať 

životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné: chrániť 

rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať 

sa o svoje okolie. Prierezovú tému začleňujeme do predmetov prírodoveda, vlastiveda 

a pracovné vyučovanie.  

* Mediálna výchova 

Cieľom prierezovej tematiky je, aby žiaci lepšie porozumeli pravidlám fungovania 

mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientovali. Dokázali posudzovať mediálne 

šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný rast a 

dokázali si uvedomiť negatívne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným 

prístupom eliminovať. Prierezovú tému začleňujeme vo všetkých ročníkoch do predmetov 

slovenský jazyk, vlastiveda, prírodoveda. 

*  Multikultúrna výchova 

Cieľom prierezovej témy je výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania 

rozličných tradičných aj nových kultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej 

reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku 

kultúrnej odlišnosti. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície, 

rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu s ich príslušníkmi tvorivo komunikovať a 

spolupracovať. Multikultúrnu výchovu možno začleniť do slovenského a cudzieho jazyka, 

hudobnej a výtvarnej výchovy vo všetkých ročníkoch. 

* Ochrana života a zdravia, zdravie, zdravý životný štýl a prvá pomoc 

Cieľom prierezovej témy je formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a 

života, tiež zdravia a života iných ľudí. Osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a 

poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Rozvinúť morálne vlastnosti 

žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia. Prierezovú tému napĺňa obsah : 

- riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana, 
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- zdravotná príprava, 

- pohyb a pobyt v prírode. 

Prierezovú tému začleňujeme do predmetov telesná výchova, prírodoveda vo všetkých 

ročníkoch, plnenie realizujeme  formou účelových cvičení v prírode a didaktických hier 

v prírode. Zaradený je aj nepovinný predmet Mladý zdravotnícky záchranár. 

* Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

V danej prierezovej téme sa žiaci naučia prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s 

použitím informačných a  komunikačných technológií. V našich podmienkach prierezovú 

tematiku zabezpečujeme v rámci počítačových krúžkov, v predmetoch literatúra, vlastiveda, 

prírodoveda vo všetkých ročníkoch. 

* Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

Hlavným cieľom tejto výchovy je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie 

citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie 

kultúrneho dedičstva našich predkov. Túto prierezovú tému, ktorá obsahuje tri tematické 

okruhy : Môj rodný kraj, Objavujeme Slovensko, Tradičná ľudová kultúra, nenásilnou formou 

budeme začleňovať do vyučovania viacerých predmetov. Vhodnými predmetmi sú 

informatická výchova, výtvarná výchova,  hudobná výchova, náboženská výchova, etická 

výchova, vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk a literatúra a cudzie jazyky 

prostredníctvom ich obsahov, ale aj formou projektov, exkurzií, poznávacích zájazdov po 

Slovensku, prácou s  pracovným zošitom „ Tradície tradične i netradične „. 

 

3   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality je zameraný na tri oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy 

 

3.1  Hodnotenie žiakov 

         

Hodnotením žiakov v jednotlivých predmetoch sledujeme aktuálne dosiahnutú úroveň 

vzdelávacích výsledkov. Hodnotenie je spätnou väzbou, ktorou   pedagógovia, žiaci a ich 

zákonní zástupcovia získavajú informácie o pokrokoch, rezervách, nedostatkoch, o aktuálnej 

úrovni zvládnutia danej problematiky. Zohľadňujeme osobnosť každého žiaka, jeho 
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individuálne možnosti. Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z platných metodických 

pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. 

 V prvom ročníku základným spôsobom hodnotenia je slovné hodnotenie. Využívame 

tieto hodnotiace nástroje:   

a) portfólio žiakov, ktoré obsahuje konkrétne práce žiakov a ktoré dokumentujú vývoj 

jednotlivých kompetencií, 

b) rozhovor ako pravidelnú výmenu názorov, skúseností, poznatkov medzi učiteľmi, 

žiakmi a rodičmi (konzultačné hodiny), 

c) diskusiu ako pravidelná spätná väzba v jednotlivých triedach, kde sa hodnotí práca 

jednotlivcov, ale aj celej skupiny (zasadnutia MZ), 

d) ústne, písomné neformálne hodnotenie práce jednotlivca, ktoré vyjadruje konkrétne 

hodnotenie úrovne výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

 

V 2. – 4 . ročníku komplexné hodnotenie spôsobilosti a očakávaných výstupov  

realizujeme na základe platnej legislatívy a uznesenia MZ. Žiaci sú priebežne hodnotení za 

plnenie čiastkových úloh slovným hodnotením, klasifikáciou, rôznymi druhmi skúšok 

(písomné, grafické, praktické). Kontrolné písomné práce rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý 

školský rok. Vyučujúci dbá o úplnosť a včasnosť zápisu známok do klasifikačného záznamu, 

internetovej žiackej knižky a do žiackej knižky žiaka. Triedny učiteľ je povinný oboznámiť 

ostatných vyučujúcich s výsledkami pedagogicko-psychologických vyšetrení u žiakov so 

špeciálnymi potrebami. Platí zásada, že u všetkých žiakov sa bude odlišovať hodnotenie 

spôsobilostí od hodnotenia správania.  

 

3.2  Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

 

        Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov sa  zakladá na vyhodnotení 

poznatkov z kontrolnej a hospitačnej činnosti vedúcich zamestnancov školy na základe:  

 pozorovania – hospitácií podľa plánu hospitačnej činnosti na príslušný školský 

rok, ktorý je zverejnený v zborovni školy, 

 výsledkov kontroly triednickej práce, 

 plnenia cieľových úloh jednotlivých pedagógov a vychovávateliek, 

 úspešnosti v kontrolných písomných prácach, 

 prípravy a umiestnení v žiackych súťažiach, 

 úspešnosti žiaka na vyššom stupni vzdelania, 

 sledovanie pokroku, zlepšenia výsledkov pod vedením učiteľa, 
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 vnútroškolskej kontroly (plnenie úloh vyplývajúcich z pracovného poriadku 

a náplne práce pedagogických zamestnancov), 

 zapojenia pedagógov do ďalšieho vzdelávania, 

 tvorby učebných pomôcok, 

 mimoškolskej činnosti,  

 vzájomného hodnotenia učiteľov. 

Pedagógovia sú hodnotení podľa vypracovaných a schválených kritérií k udeľovaniu 

osobných príplatkov a odmien, vypracovaných  vedením školy (dané kritériá sú zverejnené 

v zborovni školy). 

3.3 Hodnotenie školy 

 

Autoevalvácia je výrazom autonómie školy a je nástrojom sledovania všetkých prvkov 

života školy, ktoré slúžia k pružnému vstupovaniu do situácií v ktorých sa objavia rôzne 

problémy a zároveň slúžia k posilňovaniu silnej stránky školy. Cieľom hodnotenia je, aby 

žiaci, rodičia a verejnosť získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako škola 

dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v štátnom vzdelávacom programe, a ktoré si škola 

stanovila v koncepčnom závere rozvoja školy, t.j. v školskom vzdelávacom programe.  

Monitorujeme pravidelne: 

 Podmienky na vzdelávanie 

 Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi  

 Prostredie – klímu školy  

 Priebeh vzdelávania – vyučovací proces, metódy a formy vyučovania  

 Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Výsledky vzdelávania  

 Riadenie školy  

 Úroveň výsledkov práce školy   

Priebežne sledujeme:  

1. podmienky vzdelávania  žiakov našej školy (používané vzdelávacie stratégie, 

ich efektivita a plnenie vzdelávacích cieľov), 

2. prostredie – klímu školy (jeho úroveň, dodržiavanie bezpečnostno-

hygienických predpisov, sledovanie motivácie žiakov k učeniu, vzájomné 

vzťahy učiteľ – žiak – rodič – verejnosť), 

3. riadenie školy (vplyv riadenia a organizácie školy na výchovu a vzdelávanie, 

spoločenskú a kultúrnu funkciu školy), 

4. profesijný rozvoj zamestnancov, 
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5. úroveň práce školy vzhľadom k materiálno-technickým podmienkam a 

vzhľadom k ekonomickým zdrojom (hľadanie rezerv). 

Zisťovanie úrovne stavu školy sa realizuje formou :  

 analýzy predchádzajúceho obdobia, 

 dotazníkov pre žiakov a rodičov, zamerané na hodnotenie rozvoja 

osobnosti, vedomosti, hodnotenia školskej disciplíny, správania sa, 

rozvoja kompetencií žiakov, klasifikácie žiakov, 

 hodnotiacej  správy za príslušný školský rok. 

Kritériom pre nás je: 

 Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 

 Kvalita výsledkov  

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

 Dotazníky pre rodičov, žiakov  

 Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach a olympiádach  

K všetkým spracovaným oblastiam sa môžu vyjadrovať, prichádzať s pripomienkami a 

podnetmi všetci zamestnanci školy, zákonní zástupcovia žiakov aj samotní žiaci 

prostredníctvom školského parlamentu. Vedenie školy aktívne zisťuje, zhromažďuje a 

vyhodnocuje názory, pripomienky a návrhy. Spracované výsledky priebežne včleňuje do 

života školy.  

 

4  Učebné osnovy  
 

 

     Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo 

Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy. 

Obsahujú: 

1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu  vzdelávania 

2. Rozvíjajúce ciele predmetov, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí 

3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a 

prepojenie s inými predmetmi 

4. Požiadavky na výstup  

5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania  

6. Učebné zdroje, ktoré sú zdrojom  informácií pre žiakov, teda učebnice, odbornú 

literatúru, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické 

prostriedky a pod.  

7. Hodnotenie predmetu 
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Identifikačné údaje 

 

Názov vzdelávacieho programu:  

 

Školský vzdelávací program II. stupňa základnej školy – nižšie stredné 

vzdelávanie  

 

Stupeň vzdelania:  ISCED 2    Dĺžka štúdia: päť rokov 

Vyučovací jazyk: slovenský    Druh školy: štátna 

 

Predkladateľ:     Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice 

IČO: 031263101 

 

Riaditeľ  školy: Mgr. Zdenka Figurová   

e-mail: riaditel@zsjenisejska.edupage.org 

 

Zriaďovateľ:   Mesto Košice 

 

Adresa:  Oddelenie školstva,  Trieda SNP 48/A,  040 01  Košice 

Kontakty: 641 92 99 

 

Platnosť dokumentu: od 1. septembra 2021 

ŠkVP bol prejednaný Radou školy dňa:  

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------                                               –––--------––------------------------------------------------------- 

           PhDr. Róbert Schwarcz                                                  Mgr. Zdenka Figurová                                                                                                                                             

            predseda Rady školy                                                         riaditeľka školy 
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ISCED 2 – REVIDOVANIE 

 

 

 

Platnosť ŠkVP 

Revidovanie ŠkVP 

ISCED 2 

Dátum platnosti 

Prerokovanie 

a schválenie 

pedagogickou 

radou 

Zaznamenanie inovácie, 

zmeny, úpravy a pod. 

ŠkVP Od 1.9.2009 7.9.2009 

Doplnenie UO pre 5., 

6.ročník 

Prerozdelenie voliteľných 

hodín pre predmety – 

5.ročník – 2.CJ, MAT, INF, 

BIO, GEO, VYV 

6.ročník – 2.CJ, INF, BIO, 

CHE, FYZ, DEJ, GEO-

6.A,B 

Revidovanie ŠkVP Od 1.9.2010 6.9.2010 

Doplnenie UO pre 7.ročník, 

prerozdelenie voliteľných 

hodín v predmetoch 2.CJ, 

MAT, INF, GEO, VYV, 

CHE 

Revidovanie ŠkVP Od 1.9.2011 31.8.2011 

Doplnenie UO pre 8.ročník, 

prerozdelenie voliteľných 

hodín v predmetoch 2.CJ, 

MAT, INF, BIO, CHE, DEJ, 

GEO, OBN, VUM 

Revidovanie ŠkVP Od 1.9.2012 28.8.2012 

Doplnenie UO pre 9.ročník, 

prerozdelenie voliteľných 

hodín v predmetoch 2.CJ, 

MAT, INF, BIO, GEO, 

OBN, VUM 

Revidovanie ŠkVP Od 1.9.2013 26.8.2013 

Prerozdelenie voliteľných 

hodín v predmetoch GEO 6. 

7.roč., MAT 7.roč., CHE 

7.roč. 

Revidovanie ŠkVP Od 1.9.2014 26.8.2014 

Doplnenie prierezovej témy-

Regionálna výchova 

a tradičná ľudová kultúra 

Revidovanie ŠkVP Od 1. 9. 2015 27. 8. 2015 

Prerozdelenie voliteľných 

hodín v 5. ročníku podľa 

ŠVP 

Revidovanie ŠkVP Od 1. 9. 2016 6. 9. 2016 

Prerozdelenie voliteľných 

hodín v 6. ročníku podľa 

ŠVP 

Revidovanie ŠkVP Od 1. 9. 2017 11. 9. 2017 
Prerozdelenie voliteľných 

hodín v 7. ročníku  

Revidovanie ŠkVP Od 1. 9. 2018 30. 8. 2018 

Prerozdelenie voliteľných 

hodín v 8. ročníku podľa 

ŠVP. 

Inovovanie UO pre OBN 5.  

roč. 
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Revidovanie ŠkVP Od 1. 9. 2019 26. 8. 2019 

Prerozdelenie voliteľných 

hodín v 9. ročníku podľa 

ŠVP. Úprava UO pre OBN 

podľa ŠVP a pridanie 

predmetu Regionálna 

výchova v 5. roč. 

 

Revidovanie ŠkVP Od 1. 9. 2020 24. 8. 2020 

Zmena prerozdelenia 

voliteľných hodín v 9. 

ročníku v predmete GEO a 

FYZ 

Revidovanie ŠkVP Od 1.9.2021 26. 8. 2021 

Úprava učebných osnov 

z biológie v 8. a 9. ročníku 
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1  Všeobecná charakteristika školy 

1.1 Veľkosť školy 

 

Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice  je plnoorganizovaná základná škola 

s deviatimi  postupovými ročníkmi. Škola vzdeláva  priemerne 700 žiakov v 30 kmeňových 

triedach. Priemerná naplnenosť tried na škole  je 25 žiakov na triedu.  Bezpečnosť žiakov pri  

ceste do školy je zabezpečená priechodom pre chodcov  a výstražným  značením. 

 

1.2  Vybavenie školy 

 

Materiálne 

Škola je primerane vybavená výpočtovou technikou. V pedagogickom procese sa 

využíva 37 počítačov,  v administratíve 8 počítačov. Z toho 39 počítačov je pripojených na 

internet. So službou e-mail je 10 počítačov. K dispozícií sú tri multifunkčné zariadenia a 9 

tlačiarní, z toho 7 laserových.  Škola je štandardne vybavená didaktickými  a učebnými 

pomôckami, odbornou literatúrou, ktoré sú priebežne dopĺňané podľa potreby vyučujúcich.  

Pre žiakov je zriadená žiacka knižnica ako  informačno-čitateľské centrum. Materiálne 

vybavenie školy sa postupne inovuje výmenou starého školského nábytku za nový. Na 

prízemí budovy sú šatne pre žiakov, ktoré sa každoročne dopĺňajú o nové šatníkové skrinky. 

 

Priestorové 

Škola je projektovaná pre 22 tried.  Areál školy pozostáva z  dvojposchodovej  budovy 

školy, ktorá sa člení na jednotlivé trakty.  Súčasťou školy sú dve telocvične (veľká a malá), 

športový areál s bežeckým oválom, doskočiskom, multifunkčným ihriskom, ihriskom pre prvý 

stupeň a hokejbalovým ihriskom. V školskom areáli je aj dopravného ihrisko a školská 

záhrada. V budove školy sa nachádza 30 kmeňových tried,   samostatné učebne  anglického a 

nemeckého jazyka,  ateliér výtvarnej výchovy, učebňa fyziky, odborná učebňa technickej 

výchovy (dielňa), cvičná kuchynka, herňa pre žiakov, kabinety pre učiteľov a 

vychovávateľky, zborovňa s relaxačným kútikom, archív školy, sklady, miestnosť 

upratovačiek a dielňa školníka.  Na každom poschodí sa nachádzajú sociálne zariadenia pre 

žiakov školy. Sociálne zariadenia pre pedagógov i zamestnancov sú na prízemí a prvom 

poschodí. V najbližšom období  je naplánované riešenie havarijného stavu prízemia školy, 

výmena časti starých okien za plastové a rekonštrukcia piatich odborných učební. Škola 

disponuje  priestrannou jedálňou, žiaci majú k dispozícii  automat RAJO na mliečne nápoje. 
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Technické 

Škola je vybavená kamerovým systémom na zabezpečenie bezpečnosti žiakov. 

K hlavným prioritám školy patrí využívanie IKT vo výučbe žiakov. Škola disponuje štyrmi 

počítačovými učebňami s dataprojektormi, slúžiacimi  k výučbe informatiky a informatickej 

výchovy.  Tieto učebne sa využívajú aj na iných vyučovacích hodinách. Učitelia majú 

v triedach k dispozícii na vyučovaní dataprojektory. Zborovňa a niektoré kabinety sú 

vybavené počítačmi s prístupom do PC siete a e-mailovou stránkou, tlačiarňami  a jedným 

multifunkčným zariadením. Učitelia  komunikujú s rodičmi aj prostredníctvom internetovej 

stránky Edupage, s verejnosťou a vedením elektronickou formou. Škola bude zároveň mať 

svoju elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy. Administratívne kancelárie 

školy  sú všetky vybavené primeranou štandardnou výpočtovou technikou, ktorá je sieťovo 

prepojená a zabezpečená. O počítačové a softvérové  vybavenie školy sa stará správca 

počítačovej siete. Vedúci metodických orgánov majú k dispozícii USB zariadenia. Dochádzka 

a evidencia všetkých zamestnancov školy je zabezpečená prostredníctvom čipových kľúčov 

cez snímač. Odber stravy pre žiakov a zamestnancov školy sa realizuje prostredníctvom 

čipových kľúčov. Vedúca školskej jedálne sleduje prihlasovanie aj odhlasovanie stravy cez 

internet.  Dôležité informácie pre rodičov sú zverejňované na webovej stránke školy, aj 

prostredníctvom Edupage. 

 

Hygienické 

Hygienické vybavenie je v súlade s príslušnými normami. Postupne sa realizuje 

rekonštrukcia sociálnych zariadení. Triedy sú podľa potreby priebežne vybavované novým 

školským nábytkom. Na oknách  v triedach sú žalúzie. Školská jedáleň a zborovňa školy sú 

vybavené elektrickými stropnými ventilátormi. Na chladenie nápojov a potravín slúžia 

pedagógom  chladničky s mrazničkou, na ohrievanie stravy mikrovlnná rúra.  V každej triede 

sú umiestnené dávkovače mydla. Sociálne zariadenia žiakov i pedagógov sú zabezpečené 

veľkokapacitnými zásobníkmi toaletného papiera, dávkovačmi mydla a automatickými 

osviežovačmi vzduchu. Osvetlenie tried je plne funkčné a postupne vymieňané za žiarivkové 

svetlá. Je plánované postupne vymaľovanie tried a chodieb. Gumolity v triedach aj podlahy sú 

postupne opravované. Je naplánovaná postupná oprava a výmena gumolitov  a dverí vo 

všetkých triedach. 
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1.3 Charakteristika pedagogického zboru 

 

Pedagogický zbor celej školy  dlhodobo tvorí 50 pedagógov, vrátane vychovávateliek. 

Pracujú v ňom mladí ale aj skúsení pedagógovia.  Ide o zmiešaný kolektív, v ktorom pracujú 

prevažne ženy. Odborná kvalifikovanosť pedagógov je 100 %.  Na škole pôsobí výchovný 

poradca. 95 %   učiteľov je preškolených v oblasti informatiky na rôznych úrovniach.   Všetci  

pedagógovia  sa zapájajú  do rôznych foriem vzdelávania. Učitelia si každoročne zvyšujú svoj 

profesijný rast účasťou na rôznych školeniach, odborných seminároch a samoštúdiom. 

Prioritou  je získanie prvej a druhej atestácie pedagógov 2. stupňa. 

 

1.4  Charakteristika žiakov 

 

Prevažná väčšina  žiakov  (70 %) je z nášho  školského obvodu. Žiaci z iných obvodov 

tvoria asi 25 % a priemerne 5 % žiakov  dochádza z neďalekých obcí, nakoľko rešpektujeme 

slobodnú voľbu výberu školy zo strany rodičov. Školu navštevujú aj žiaci  so špecifickými 

poruchami učenia a správania (2,27%). Tí pracujú podľa odporúčaní psychológov a 

špeciálnych pedagógov pod odborným dohľadom špeciálneho pedagóga, ktorý pôsobí na 

našej škole. Zároveň sú  pod  neustálym odborným dohľadom pedagogicko-psychologickej 

poradne počas celého plnenia povinnej školskej dochádzky. Priemerný počet žiakov školy za 

posledné roky je 650 žiakov. 

 

1.5  Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca 

 

Škola spolupracuje so školami v zahraničí v rámci projektu e-twinning, v súčasnosti 

nadväzujú žiaci komunikáciu so školou vo Francúzsku. V rámci skvalitnenia vzdelávania a 

získavania kompetencií, sú žiaci pod odborným vedením pedagógov zapojení  do 

protidrogových programov, ekologických programov, športových projektov, projektov 

s využitím IKT. Spolupracujú na školských projektoch v rámci skvalitnenia vyučovania, 

podpory triednych kolektívov a rešpektovania druhých. Zúčastňujú sa  výletov,  kultúrnych 

podujatí organizovaných mestom a ďalšími inštitúciami.  

 

1.6  Spolupráca s rodičmi, sociálnymi partnermi a inými subjektmi 

      

K prioritám školy patrí aj udržiavanie si dobrého mena školy. Škola úzko spolupracuje 

s rodičmi prostredníctvom Rady rodičov, zavedením konzultačných hodín pre rodičov žiakov 



 28 

našej školy, aktualizáciou  informácií o žiakoch prostredníctvom Edupage, realizovaním 

otvorených hodín a rôznych spoločných akcií ako sú napr. vianočné burzy, imatrikulácia 

prvákov. Rodičia sú o činnosti školy informovaní  prostredníctvom školského časopisu 

JENISEJ a webovej stránky školy. Škola udržiava dobré kontakty s obecným zastupiteľstvom. 

Zúčastňuje sa rôznych kultúrnych a športových akcií určených pre verejnosť. Pri škole 

pracuje aj občianske združenie  Našim deťom. Jeho poslanie spočíva v rozvoji osobnosti detí 

vytváraním podmienok a možností pre ich rast a sebarealizáciu, vytváraním podmienok pre 

podporu a rast talentovaných žiakov, organizovaním kultúrnych, vedomostných, športových 

aktivít a súťaží, ako aj v  materiálno-technickom zabezpečení činnosti záujmových krúžkov. 

Dlhodobo spolupracujeme s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami (Verejná knižnica pre 

mládež, CVČ Kórejská, CVČ Domino), ktoré zabezpečujú mimoškolskú činnosť našich 

žiakov. Formou rôznych realizovaných aktivít  ostáva  škola otvorenou pre verejnosť. 

 

1.9  Škola ako životný priestor 

 

Škola  podporuje zdravú klímu školy, založenú na partnerskej komunikácii medzi 

učiteľom a žiakom, na tímovej práci, tolerancii k odlišnosti. Učitelia majú k dispozícii 

relaxačný kútik vedľa zborovne, žiaci môžu stráviť voľný čas na upravenom školskom 

ihrisku, v zelenej oáze  alebo  v átriu školy.  

 

1.10  Podmienky na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri  výchove 

a vzdelávaní 

 

Škola má vypracovaný vnútorný poriadok školy, ktorý je záväzný pre všetkých žiakov a 

zamestnancov školy. Sú v ňom rozpracované práva a povinnosti žiakov ako aj podmienky 

správania sa v priestoroch školy, triedach, učebniach, telocvičniach, školskom ihrisku. Na 

úvodnej triednickej hodine v septembri sú žiaci oboznámení s vnútorným poriadkom školy a 

so zásadami správania sa v odborných učebniach, telocvičniach a školskom ihrisku. Svojím 

podpisom žiaci potvrdzujú  poučenie o zásadách bezpečnosti ochrany zdravia a protipožiarnej 

ochrany. Na zabezpečenie a kontrolu pohybu v priestoroch školy slúži aj kamerový systém. 

Zamestnanci sú pravidelne školení bezpečnostným technikom. Na škole sa realizujú 

pravidelné kontroly BOZP, športového náradia a PO. Podľa výsledkov revízií sa odstraňujú 

zistené nedostatky. 
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2  Charakteristika  školského vzdelávacieho programu 

 

       Školský vzdelávací program vychádza z koncepcie štátneho vzdelávacieho programu pre  

nižšie stredné vzdelávanie. 

 Cieľom  vzdelávania je umožniť žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti 

vo všetkých všeobecnovzdelávacích a zvolených voliteľných predmetoch. Umožňuje  žiakom 

utvárať a postupne rozvíjať  kľúčové kompetencie a tým im poskytnúť možnosť riešiť situácie 

blízke životu.  Vzdelávanie kladie dôraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedinca. 

        Cieľom nižšieho stredného  vzdelávania je, aby žiaci získali primerane veku rozvinuté 

kľúčové spôsobilosti, zmysluplné základné vedomosti a znalosti a vypestovaný základ záujmu  

celoživotného učenia sa,  jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva, 

záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti. 

Zámermi nižšieho stredného vzdelávania sú tieto očakávania od žiaka: 

 osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou, 

 mať záujem učiť sa aj mimo školy,  

 osvojiť  si a využívať efektívne stratégie učenia sa, 

 osvojiť si základy komunikačných spôsobilostí a spolupráce, 

 mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu, 

 vedieť sa orientovať v zložitom svete. 

Vytvorený školský vzdelávací program zohľadňuje a rešpektuje  vzdelávacie potreby 

žiakov na úrovni jednotlivcov, skupiny, triedy, školy. Umožňuje im pružne reagovať na 

rýchlo sa meniace podmienky – spoločenské, individuálne, podmienky na trhu práce. 

Cieľom je spoluvytvárať z každého žiaka osobnosť komplexnú, flexibilnú, schopnú 

stanoviť si priority a životnú stratégiu, pomocou ktorej je schopný riešiť bežné životné 

situácie. Podporujeme a  rozvíjame talent každého žiaka, zoznamujeme ho  s modernými 

vedeckými informáciami, ktoré mu budú rozširovať jeho obzor, otvárať mu poznanie sveta.  

Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. 

 

2.1   Pedagogický princíp školy 

 

       Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od 

nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. 

Snahou školy je pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať 

a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. 
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Okrem iného je naším cieľom dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej 

škole, zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti 

školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov, 

formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, 

sociálne cítenie a hodnotové orientácie. V spolupráci s rodičmi žiakov chceme vychovať 

pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. 

 

2.2   Zameranie školy 

       

     Škola svojimi špecifikami kladie dôraz na niektoré oblasti výchovy a vzdelávania, čím sa 

líši od ostatných škôl. Cieľom školy je zabezpečiť žiakom kvalitnú starostlivosť, ktorou budú 

rešpektované individuálne požiadavky žiakov tak, aby sa žiaci cítili bezpečne a spokojne. 

Škola je zameraná na:  

-  výučbu cudzích jazykov, 

-  prácu s výpočtovou a komunikačnou technikou, 

-  inkluzívne vzdelávanie, t.j. vytváranie podmienok pre prácu so žiakmi so ŠPU, ŠPS 

   a s talentovanými žiakmi, 

-  rozvoj životných zručností, 

-  výtvarnú výchovu, 

-  športovú výchovu. 

 

2.3   Všeobecné ciele nižšieho stredného vzdelávania 

 

    Vytvárať zdravú, bezpečnú a príjemnú klímu v škole, založenej na partnerstve vo vzťahoch 

medzi učiteľmi, učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi. Viesť žiakov k všestrannej, účinnej a 

otvorenej komunikácii. Zabezpečiť výber učiva, ktoré zaistí žiakom kvalitné, základné a 

všeobecné vzdelanie orientované na životnú prax a na ďalšie štúdium, a umožní žiakom 

osvojiť si stratégiu učenia. Zavádzať do výučby efektívne metódy a prostriedky, ktoré 

smerujú k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov, hlavne tie, ktoré vedú žiakov 

k samostatnosti, tvorivosti, mysleniu, vzájomnej tolerancii a úcte, k rozvoju komunikačných 

schopností, spolupráci, vyhľadávaniu, analýze a účelnému využívaniu informácií z rôznych 

zdrojov tak, aby motivovali žiakov k sebavzdelávaniu. Podporovať individualitu žiaka a 

rozvoj jeho schopností, pomáhať žiakom so špeciálnymi potrebami a žiakom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. 
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Viesť žiakov k tolerancii, ohľaduplnosti k ostatným ľuďom, k ich kultúram a duchovným 

hodnotám, učiť ich žiť spoločne s ostatnými ľuďmi. Vytvárať podmienky pre zmysluplné 

využívanie voľného času v záujmových aktivitách. Viesť žiakov k práci s IKT, podporovať 

zavádzanie a využívanie výpočtovej techniky do všetkých predmetov. Posilniť výučbu 

cudzích jazykov s dôrazom na AJ a NJ. Viesť žiakov k dodržiavaniu spoločenských pravidiel, 

najmä pravidiel vnútorného školského poriadku. Podporovať rozvoj pohybových schopností 

žiakov, viesť žiakov k zdravému životnému štýlu a byť zodpovedným za svoje fyzické, 

duševné a sociálne zdravie. Vytvárať u žiakov potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, 

konaní a v prežívaní životných situácií, rozvíjať vnímavosť a citlivé vzťahy k ľuďom, 

prostrediu a ak prírode. 

 

2.4 Výchovné a vzdelávacie stratégie 

 

Vytvárať zdravú, bezpečnú a príjemnú klímu v škole,  založenej na partnerstve vo vzťahoch 

medzi učiteľmi, učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi. Viesť žiakov k všestrannej, účinnej a 

otvorenej komunikácii. 

Zabezpečiť priestor na stretávanie a komunikáciu rôznymi formami (ústne, písomne, 

výtvarnými prostriedkami, pomocou technických prostriedkov atď). 

Venovať sa talentovaným žiakom v jednotlivých predmetoch. 

Zabezpečiť odbornú pomoc z  učiteľov v krúžkoch, nepovinných predmetoch, naďalej 

podporovať žiakov v zapájaní sa do predmetových olympiád. 

Umožniť slaboprospievajúcim žiakom zažiť úspech. 

Poskytnúť starostlivosť žiakom, ktorí chcú zažiť úspech, individuálne pristupovať 

k integrovaným žiakom a k žiakom s poruchami správania. 

 

2.5  Profil absolventa nižšieho sekundárneho vzdelávania 

 

Absolvent  programu nižšieho stredného vzdelania  má  osvojené základy čitateľskej, 

pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti.   Má   základy pre 

osvojenie účinných techník celoživotného učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získa 

predpoklady pre to, aby si vážil sám seba i druhých ľudí, aby  dokázal ústretovo komunikovať 

a spolupracovať. Má osvojené základy používania materinského, štátneho a dvoch cudzích 

jazykov. Má osvojené základy a vedomosti zo  športovej, pohybovej  a výtvarno-umeleckej 

kultúry.      
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Absolvent nižšieho stredného vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie: 

a) sociálne komunikačné kompetencie  (spôsobilosti) 

- vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou nižšiemu 

sekundárnemu stupňu vzdelávania, 

- dokáže  sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť 

svoj názor, 

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

- rozumie rôznym typom doteraz používaných  textov a bežne používaným prejavom 

neverbálnej komunikácie a dokáže na ne  adekvátne reagovať, 

- na základnej úrovni využíva technické prostriedky  medziosobnej komunikácie, 

- chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,  

- v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť  hovorenému textu, 

uplatniť sa v osobnej konverzácii, tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií, 

b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia  

-   používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v  

každodenných situáciách a je schopný na rôznych úrovniach používať matematické  modely 

logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely) 

- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, 

ktoré smerujú k systematizácii poznatkov, 

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

- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie vo vyučovaní a učení sa, 

      -     ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,  

- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, 

- vie používať rôzne vyučovacie programy, 

- získa základy algoritmického myslenia, 

- chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

- vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT,  

   d) kompetencia (spôsobilosť)  učiť sa učiť sa 

- má osvojené základy schopnosti sebareflexie  pri poznávaní svojich myšlienkových 

postupov, 

- uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov, 

- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení 

a v iných činnostiach, 

- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,  
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e)  kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí,  adekátne 

svojej úrovni  navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,  

- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie,  skúša viaceré možnosti 

riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri 

podobných alebo nových problémoch, 

- pokúša sa problémy a  konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým 

a spolupracujúcim) spôsobom,   

f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)  

- má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,  

- uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 

- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 

- uvedomuje si dôležitosť  ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a 

aktívnym travením voľného času, 

- dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,  

- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,   

- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri  

spoločnej práci, 

- uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním 

prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, 

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

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky, 

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

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

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

postoj, 

- ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

- pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,  

- má osvojené základy pre  tolerantné a empatické vnímanie  prejavov iných kultúr. 
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2.6   Žiaci so špecifickými potrebami a poruchami učenia 

 

Za veľmi významné pre poskytovanie vhodnej starostlivosti žiakom s rôznymi 

poruchami považujeme včasnú diagnostiku a spoluprácu s Pedagogicko-psychologickou 

poradňou. Žiaci so špeciálnymi potrebami sú integrovaní do bežných tried. Na základe 

odborného posudku špeciálny pedagóg, výchovný poradca, triedny učiteľ a ďalší pedagógovia 

v spolupráci so zákonnými zástupcami žiaka vytvárajú a realizujú individuálny výchovno-

vzdelávací plán. Štruktúra IVVP vychádza z platnej legislatívy a dopĺňa sa podľa potreby. 

 

2.7  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, u ktorého je potrebné 

zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby sú u žiaka diagnostikované školským zariadením výchovného 

poradenstva a prevencie na základe odborného vyšetrenia. Za takého žiaka sa spravidla 

považuje žiak: 

a)      so zdravotným znevýhodnením, 

b)      zo sociálne znevýhodneného prostredia,  

c)      s nadaním. 

 a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením 

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením je, aby si čo 

najviac rozvinuli vlastné kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, prežívali 

vlastný život a aby sa stali tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou. 

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sa na škole uskutočňuje 

v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy. Žiaci sa vzdelávajú podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením 

výchovného poradenstva a prevencie a zákonný zástupca žiaka má právo sa s týmto 

programom oboznámiť. 

Podmienky na vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením: 

- priestorové úpravy: úpravy v triedach (tabuľa), 

-  spolupráca so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, s pedagogicko-

psychologickou poradňou, 

- odborné personálne zabezpečenie: servis špeciálneho pedagóga,  

- spolupráca s rodičmi a ďalšími subjektmi podľa potreby, 

- materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie týchto žiakov: učebné a kompenzačné pomôcky,  
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- špecifiká hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov, 

-špecifiká, ktoré škola zabezpečuje vo vzdelávaní týchto žiakov: fyzioterapeutická 

starostlivosť, fit lopty, uzatvorené smetné koše, vlastné hygienické potreby, teplá tečúca voda, 

- individuálny výchovno-vzdelávací program.  

Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ v spolupráci 

so špeciálnym pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa 

potreby, a so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 

 b)     Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je 

prostredníctvom eliminácie alebo odstránenia hendikepov vyplývajúcich zo sociálneho 

znevýhodnenia (komunikačné schopnosti, kultúrne a sociálne vylúčenie, nedostatočné 

hygienické návyky...) dosiahnuť primeraný rozvoj ich schopností. Sociálne znevýhodnené 

prostredie je pre žiaka rodina: 

- ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške životného 

minima, 

- v ktorej aspoň jeden z rodičov (alebo opatrovník) patrí do skupiny znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie, 

- v ktorej najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov 

nemá ukončené základné vzdelanie, 

- ktorá má neštandardné bytové a hygienické podmienky (napr. žiak nemá vyhradené miesto 

na učenie, nemá vlastnú posteľ, nie je zavedená elektrická prípojka a pod.). 

Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa na škole 

uskutočňuje v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy. Žiaci z tohto prostredia, ktorým 

odborníci diagnostikovali jednu zo špecifických porúch učenia  sa vzdelávajú podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským 

zariadením výchovného poradenstva a prevencie a zákonný zástupca žiaka má právo sa 

s týmto programom oboznámiť. 

 c)      Žiaci s nadaním 

 Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním je dosiahnuť optimálny rozvoj ich nadania 

a pripraviť ich na tvorivé využitie tohto nadania v prospech spoločnosti. Okrem rozvoja 

výkonových charakteristík nadania sa kladie dôraz na harmonický osobnostný vývin 

nadaných detí a žiakov, ich emocionálne charakteristiky i sociálne vzťahy. 

Výchova a vzdelávanie žiakov  s nadaním sa na škole uskutočňuje v triedach spolu 

s ostatnými žiakmi školy (individuálne začlenenie).  
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Podmienky na vzdelávanie žiakov s nadaním: 

-rozvoj konkrétneho druhu nadania: intelektové, umelecké,  

-spolupráca so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, 

-spolupráca s rodičmi,  

-materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie nadaných žiakov: encyklopédie, alternatívne 

učebné materiály, výpočtová a rozmnožovacia technika a pod., 

-v prípade individuálneho začlenenia možnosť pracovať so žiakmi podľa individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho programu. 

 

2.8      Začlenenie prierezových tém  

 

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

cez obsahové vzdelávacie oblasti. Na úrovni nižšieho stredného vzdelávania sa zavádzajú 

nasledovné prierezové témy: 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA - VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA, ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL A PRVÁ POMOC 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA 

 

* Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke  

V každodennom živote sa žiaci  stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, korčuliari, 

kolobežkujúci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy  a pod. 

Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný 

je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. 

Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych 

dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. Úlohou výchovy k 

bezpečnosti v cestnej premávke v škole je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v 

cestnej premávke (ako chodcov alebo cyklistov), pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt 

výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Učebná činnosť sa uskutočňuje v objekte 

školy, na detských dopravných ihriskách alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. 

V našich podmienkach danú výchovu zabezpečujeme formou kurzu v priebehu školského 
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roka v spolupráci s Mestskou políciou, na hodinách telesnej výchovy, na účelových 

cvičeniach a na besedách s príslušníkmi policajného zboru. 

 * Osobnostný a sociálny rozvoj 

Prierezová téma podporuje rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických 

javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok). Cieľom je, aby žiak získaval a 

udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjal sociálne 

spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu. V  tematike sa uplatňuje aj 

vzdelávanie k ľudským právam ale aj k rodinnej výchove. Téma sa prelína všetkými 

obsahovými vzdelávacími oblasťami vo všetkých ročníkoch, pričom sa pri jej uskutočňovaní 

berú do úvahy aktuálne potreby žiakov.  

*  Environmentálna výchova 

Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, 

analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí. 

Vychovávať k trvalo udržateľnému životu, klásť dôraz na nekonzumné a duchovné stránky 

života tak, aby boli v súlade s konaním zamestnancov a žiakov školy a aj celkovým 

vzhľadom, prevádzkou a pôsobením školy navonok. Dôraz klásť na aktívnu participáciu 

žiakov, rozvoj ich samostatnosti a občianskej zodpovednosti. Uplatňovať ekologické aspekty 

v jednotlivých predmetoch, integrovať prístupy k poznávaniu prírody a vzťahov človeka  

k životnému prostrediu. Žiaci získajú vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať 

životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné: chrániť 

rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať 

sa o svoje okolie. Prierezovú tému začleňujeme do predmetov biológia, geografia, občianska 

náuka, telesná aj výtvarná výchova. 

 * Mediálna výchova 

Cieľom prierezovej tematiky je, aby žiaci lepšie porozumeli pravidlám fungovania 

mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientovali. Dokázali posudzovať mediálne 

šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný rast a 

dokázali si uvedomiť negatívne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným 

prístupom eliminovať. Prierezovú tému začleňujeme vo všetkých ročníkoch do predmetov 

slovenský jazyk, geografia, informatika, občianska náuka, dejepis, etická výchova. 

 *  Multikultúrna výchova 

Cieľom prierezovej témy je výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania 

rozličných tradičných aj nových kultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej 

reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku 

kultúrnej odlišnosti. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície, 

rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu s ich príslušníkmi tvorivo komunikovať a 
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spolupracovať. Multikultúrnu výchovu možno začleniť do slovenského a cudzieho jazyka, 

hudobnej a výtvarnej výchovy, do geografie i občianskej náuky. 

* Ochrana života a zdravia, zdravie, zdravý životný štýl a prvá pomoc 

Cieľom prierezovej témy je formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a 

života, tiež zdravia a života iných ľudí. Osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a 

poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Rozvinúť morálne vlastnosti 

žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia. Prierezovú tému napĺňa obsah : 

- riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana, 

- zdravotná príprava, 

- pohyb a pobyt v prírode, 

- rozvoj vedomostí a zručností z oblasti poskytovania prvej pomoci, 

- zdravý životný štýl, stravovacie návyky, pitný režim. 

Prierezovú tému začleňujeme do predmetov telesná výchova, biológia, plnenie realizujeme  

formou účelových cvičení v prírode. Zaradený je aj nepovinný predmet Mladý zdravotnícky 

záchranár. 

* Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

V danej prierezovej téme sa žiaci naučia prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s 

použitím informačných a  komunikačných technológií. V našich podmienkach prierezovú 

tematiku zabezpečujeme v rámci počítačových krúžkov, v predmetoch informatika, literatúra, 

matematika, geografia, cudzie jazyky, fyzika, biológia. 

* Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

Hlavným cieľom tejto výchovy je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie 

citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie 

kultúrneho dedičstva našich predkov. Túto prierezovú tému, ktorá obsahuje tri tematické 

okruhy : Môj rodný kraj, Objavujeme Slovensko, Tradičná ľudová kultúra, nenásilnou formou 

budeme začleňovať do vyučovania viacerých predmetov. Vhodnými predmetmi sú výtvarná 

výchova, výchova umením, hudobná výchova, náboženská výchova, etická výchova, ale aj 

informatika, biológia, dejepis, geografia, občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra 

a cudzie jazyky prostredníctvom ich obsahov, ale aj formou projektov, exkurzií, poznávacích 

zájazdov po Slovensku, prácou s  pracovným zošitom „ Tradície tradične i netradične „. 

Organizovaním návštev kultúrnych a umeleckých predstavení, knižníc. 

 

3   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality je zameraný na tri oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov 
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2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy 

 

3.1  Hodnotenie žiakov 

         

Hodnotením žiakov v jednotlivých predmetoch sledujeme aktuálne dosiahnutú úroveň 

vzdelávacích výsledkov. Hodnotenie je spätnou väzbou, ktorou   pedagógovia, žiaci a ich 

zákonní zástupcovia získavajú informácie o pokrokoch, rezervách, nedostatkoch, o aktuálnej 

úrovni zvládnutia danej problematiky. Zohľadňujeme osobnosť každého žiaka, jeho 

individuálne možnosti. Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z platných metodických 

pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. 

  

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi 

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

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

do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom  je  zhodnotiť 

prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii 

výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. 

Okrem výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov 

formou hodnotiaceho portfólia. 

Práce v hodnotiacom portfóliu v 5. - 9. ročníku  

Na druhom stupni sa žiaci  hodnotia slovne v predmetoch etická a náboženská výchova. Vo  

veľkej miere sa využíva aj sebahodnotenie. 

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných 

a neúspešných. 

 

3.2  Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

 

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení na základe   

prerokovaných a zverejnených  kritérií.  Každý zamestnanec  je písomne informovaný 

o výške a zložení svojho osobného príplatku, aj o výške a zložení mimoriadnej odmeny.   

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov sa  zakladá na vyhodnotení poznatkov 

z kontrolnej a hospitačnej činnosti vedúcich zamestnancov školy na základe:  

 rozhovorov a pozorovania – hospitácií podľa plánu hospitačnej činnosti na 

príslušný školský rok, ktorý je zverejnený v zborovni školy, 
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 výsledkov kontroly triednickej práce, 

 plnenia cieľových úloh jednotlivých pedagógov, 

 úspešnosti žiakov v kontrolných písomných prácach a didaktických testoch, 

 prípravy a umiestnení v žiackych súťažiach, 

 úspešnosti prijatia žiaka na vyšší stupeň vzdelania, 

 sledovanie pokroku, zlepšenia výsledkov pod vedením učiteľa, 

 vnútroškolskej kontroly (plnenie úloh vyplývajúcich z pracovného poriadku 

a náplne práce pedagogických zamestnancov), 

 hodnotenie výsledkov zapojenia pedagógov do ďalšieho vzdelávania, 

 tvorby učebných pomôcok, 

 mimoškolskej činnosti,  

 vzájomného hodnotenia učiteľov, hodnotenia učiteľov žiakmi a rodičmi. 

Pedagógovia sú hodnotení podľa vypracovaných a schválených kritérií k udeľovaniu 

osobných príplatkov a odmien, vypracovaných  vedením školy (dané kritériá sú zverejnené 

v zborovni školy). 

   

3.3  Hodnotenie školy 

 

Autoevalvácia je výrazom autonómie školy a je nástrojom sledovania všetkých prvkov 

života školy, ktoré slúžia k pružnému vstupovaniu do situácií v ktorých sa objavia rôzne 

problémy a zároveň slúžia k posilňovaniu silnej stránky školy. Cieľom hodnotenia je, aby 

žiaci, rodičia a verejnosť získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako škola 

dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v štátnom vzdelávacom programe, a ktoré si škola 

stanovila v koncepčnom závere rozvoja školy, t.j. v školskom vzdelávacom programe.  

Monitorujeme pravidelne: 

 Podmienky na vzdelávanie 

 Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi  

 Prostredie – klímu školy  

 Priebeh vzdelávania – vyučovací proces, metódy a formy vyučovania  

 Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Výsledky vzdelávania  

 Riadenie školy  

 Úroveň výsledkov práce školy   
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Priebežne sledujeme:  

 podmienky vzdelávania  žiakov našej školy (používané vzdelávacie stratégie, ich 

efektivita a plnenie vzdelávacích cieľov), 

 prostredie – klímu školy (jeho úroveň, dodržiavanie bezpečnostno-hygienických 

predpisov, sledovanie motivácie žiakov k učeniu, vzájomné vzťahy učiteľ – žiak – 

rodič – verejnosť), 

 riadenie školy (vplyv riadenia a organizácie školy na výchovu a vzdelávanie, 

spoločenskú a kultúrnu funkciu školy), 

 profesijný rozvoj zamestnancov, 

 úroveň práce školy vzhľadom k materiálno-technickým podmienkam a vzhľadom 

k ekonomickým zdrojom (hľadanie rezerv). 

 

Zisťovanie úrovne stavu školy sa realizuje formou :  

 analýzy predchádzajúceho obdobia, 

 dotazníkov pre žiakov a rodičov, zamerané na hodnotenie rozvoja 

osobnosti, vedomosti, hodnotenia školskej disciplíny, správania sa, 

rozvoja kompetencií žiakov, klasifikácie žiakov, 

 hodnotiacej  správy za príslušný školský rok. 

Kritériom pre nás je: 

 Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 

 Kvalita výsledkov  

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

 Dotazníky pre rodičov, žiakov  

 Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach a olympiádach  

K všetkým spracovaným oblastiam sa môžu vyjadrovať, prichádzať s pripomienkami a 

podnetmi všetci zamestnanci školy, zákonní zástupcovia žiakov aj samotní žiaci 

prostredníctvom školského parlamentu. Vedenie školy aktívne zisťuje, zhromažďuje a 

vyhodnocuje názory, pripomienky a návrhy. Spracované výsledky priebežne včleňuje do 

života školy.  
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4  Učebné osnovy  
 

 
vzdelávacia 

oblasť 

 

vyučovací predmet 

 

 
Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 

anglický jazyk Príloha 1 – UO-CJ 

nemecký jazyk Príloha 1 – UO-CJ 

ruský jazyk Príloha 1 – UO-CJ 

francúzsky jazyk Príloha 1 – UO-CJ 

Matematika a 
práca s 

informáciami 

matematika 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Vo  vyučovacom  
predmete  sa  zvyšuje  v UP  v  ŠkVP  časová  dotácia o 
1 hodinu v 7. a 8. ročníku. Táto vyučovacia hodina sa 
použije na posilnenie jednotlivých tém. 
V 7. ročníku v tematickom celku Pomer, priama a 
nepriama úmernosť sme pridali tému Graf priamej a 
nepriamej úmernosti, znázornenie priamej a nepriamej 
úmernosti graficky. Ako nadstavbu tematického celku 
Percentá sme doplnili celok Finančná gramotnosť, ktorý 
sa opiera o Národný štandard finančnej gramotnosti. 
(Patria sem tieto témy: Človek vo sfére peňazí, 
Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, 
Zabezpečenie peňazí pre uspokojenie životných potrieb 
– príjem a práca, Plánovanie a hospodárenie s 
peniazmi, Úver a dlh, Sporenie a investovanie, Riadenie 
rizika a poistenie)  
V 8. ročníku sme pridali témy: 
Riešenie lineárnych rovníc (riešenie jednoduchých 
rovníc, riešenie lineárnych rovníc pomocou 
ekvivalentných úprav, rovnice so zátvorkami a 
zlomkami, skúška správnosti)  
Slovné úlohy riešené pomocou rovníc ( zápis sl. úlohy, 
zostavenie rovnice na základe závislostí, riešenie a 
overenie správnosti)  
Trojuholník – výšky, ťažnice a stredné priečky 

informatika Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 

Človek a príroda 

fyzika 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet.  

chémia 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Vo  vyučovacom  
predmete  sa  zvyšuje  v UP  v  ŠkVP  časová  dotácia o 
1 hodinu v 9. ročníku. Táto vyučovacia hodina sa 
použije na opakovanie chemického názvoslovia 
(hydroxidy, oxidy, kyseliny), chemické výpočty (molárna 
hmotnosť, látkové množstvo a koncentrácia), 
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laboratórne práce ( príprava roztokov, tuky, sacharidy, 
bielkoviny), zlúčeniny uhlíka (halogénderiváty 
uhľovodíkov), chémia každodenného života 
(kozmetické prípravky, obšírnejšie: pesticídy, lieky, 
drogy a látky ohrozujúce životné prostredie), žiacke 
projekty a práca s textom  

biológia Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Vo  vyučovacom  
predmete  sa  zvyšuje  v UP  v  ŠkVP  časová  dotácia o 
1 hodinu v 6. a 9. ročníku. Učivo  v 6. ročníku nadväzuje 
na už získané vedomosti v súvislosti s poznávaním 
organizmov podľa vonkajších znakov, ale obohacuje ho 
aj o poznanie ich vnútornej stavby, čo vedie žiakov k 
chápaniu jednotlivých javov a procesov, prebiehajúcich 
v prírode vo vzájomných súvislostiach a k chápaniu 
prírody ako celku. Na dosiahnutie tohto cieľa 
využívame okrem základného učiva výberové témy, 
praktické aktivity a motivačné otázky, ktoré vedú 
žiakov k pozitívnemu vzťahu k živej prírode, 
ekologickému mysleniu a konaniu ako aj k upevňovaniu 
návykov dôležitých pre zachovanie zdravia.  
Z 8. ročníku sa celok Ekológia  presunie do 9. ročníka. 
Učivo  v 9. ročníku je zamerané na neživú prírodu 
a ekologické podmienky. Posilnenie počtu hodín tohto 
predmetu odôvodňujeme potrebou získania 
komplexných poznatkov o význame a prepojení živej 
a neživej prírody, jej ochrane ako aj rozvíjanie 
schopnosti ekologicky myslieť a konať. Na praktických 
aktivitách podporíme tímovú prácu, vyhľadávanie, 
triedenie a spracovanie informácií.  

Človek a 
spoločnosť 

dejepis 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Vo vyučovacom 
predmete dejepis sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová 
dotácia o 1 hodinu v 6. a 7. ročníku. 1 hodina v 6. a 7. 
ročníku bude použitá na vytvorenie priestoru na 
samostatné premýšľanie či na rozvíjanie dialógu medzi 
minulosťou a súčasnosťou, na budovanie vzťahu ku 
všetkým humánnym a demokratickým hodnotám, na 
rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a využitie IKT na 
vyučovaní dejepisu . Učivo bude rozšírené o doplňujúce 
informácie k jednotlivým tematickým celkom. 

geografia 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. Vo  vyučovacom  
predmete  sa  zvyšuje  v UP  v  ŠkVP  časová  dotácia o 
1 hodinu v 9. ročníku. Táto vyučovacia hodina sa 
použije na zopakovanie základných poznatkov o Zemi, 
základy topografie a azimut s ohľadom na vedomosti 
o uhloch. Učivo bude rozšírené o tematický celok 
„Svetový oceán“. 

občianska náuka 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet.  

regionálna výchova Príloha 2 - UO-REV 
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Človek a 
hodnoty 

etická výchova/náboženská 
výchova/náboženstvo 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 

Človek a svet 
práce 

technika Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 

 
Umenie a 

kultúra 

hudobná výchova Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 

výtvarná výchova Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 

Zdravie 
a pohyb 

telesná a športová výchova Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom 
ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 
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Dodatok č.1 

k školskému vzdelávaciemu  programu 

 
V súlade s pokynmi v Dodatoku č. 9 k štátnemu vzdelávaciemu programu presúvame 

tematické celky resp. témy neprebraté v školskom roku 2020/2021: 

 

 
Návrh dodatku č.1 bol prerokovaný a schválený pedagogickou radou dňa 26.8.2021. 

predmet 
z 

ročníka 

do 

ročníka 
tem. celok/téma 

DEJ 6. 7. 
Kultúra a umenie stredoveku a nové mocné kráľovstvá 

stredoveku 

OBN 8. 9. Ľudské práva 

NEJ 5. 6. WIR1 Modul 2/L4 

NEJ 6. 7. WIR 2 Modul 4/L2,3 

NEJ 7. 8. WIR 2 Modul 6/L2,3 

NEJ 8. 9. Wir3 Modul8/L2,3 

SJL 5.A 6.A Opis osoby, rozprávanie a opis pracovnej činnosti 

SJL 6.B 7.B Charakteristika, dynamický opis, ja – on – rozprávanie 

SJL 7.C 8.C Príhovor, umelecký opis, dynamický opis 


