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Všeobecná charakteristika školy 

 
1. Veľkosť školy 

 

 

Základná škola v Čani je plnoorganizovaná základná škola s kapacitou cca 600 žiakov. 

Budova školy je umiestnená v centre obce, ktorá je strediskovou obcou mikroregiónu Hornád. 

Súčasťou školy je veľká a malá telocvičňa, baletná miestnosť, plaváreň. Škola disponuje 10 

odbornými učebňami. V areáli školy sa nachádza futbalové a multifunkčné ihrisko. 

Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 

 Zastúpených je všetkých deväť ročníkov, ako aj nultý ročník pre deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia.    

 V školskom roku 2014/2015 otvoríme 30 tried. Na 1. stupni v ročníkoch 1.-4. – I.D – 

špecializovaná trieda koncipovaná ako postupujúci nultý ročník, 0.A a 0.B  trieda – nultý 

ročník, II.D -  špeciálna trieda pre žiakov s mentálnym postihnutím a 12 klasických tried.  Na 

2. stupni v ročníkoch 5.-9. – 14 tried.  

 

Rozpis ročníkov: 

0. roč.     2 triedy              0.A, 0.B 

1. roč.     4 triedy              I.ABCD 

2. roč.     3 triedy             II.ABC 

2. roč. špeciálna trieda pre žiakov s mentálnym postihnutím   II.D 

3. roč.     3 triedy            III.ABC 

4. roč.     3 triedy            IV.ABC 

5.roč.      3 triedy              5.ABC 

6. roč.     2 triedy              6.AB 

7. roč.     3 triedy              7.ABC 

8. roč.     3 triedy              8.ABC 

9. roč.     3 triedy              9.ABC 

 

 

2. Charakteristika žiakov 

 

    ZŠ Čaňa patrí do školského obvodu spolu so susednými obcami Geča a Gyňov. Žiaci 

z týchto obcí dochádzajú do školy autobusom, ktorý ich privezie priamo pred školu. Podľa 

zákona č. 596/2003 a smerníc 11/2005-R z 20.7.2005 a  1/2007-R z 1.2.2007 rodičom týchto 

žiakov sa 1x za polrok preplácajú náklady na cestovné. 

     Okrem žiakov zo školského obvodu našu školu navštevujú aj žiaci z okolitých dedín – 

Valaliky, Ždaňa, Nižná Myšľa a Skároš. 

Žiaci našej školy majú vytvorené výborné podmienky pre svoj osobnostný a odborný rast. 

Vychovávame z nich úspešných žiakov vo vedomostnej a umeleckej oblasti, ktorí 

reprezentujú školu nielen v okresných, ale aj krajských či celoslovenských súťažiach.  

Zriadili sme Centrum voľného času, v rámci ktorého sa  realizuje  kvalitná krúžková, 

záujmová a športová činnosť žiakov.  

Žiakom so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodičom poskytuje odbornú a 

metodickú pomoc výchovná poradkyňa, špeciálna pedagogička a asistent učiteľa. 

Spolupracujeme so psychológom a  špeciálnym pedagógom z Centra 



špeciálnopedagogigckého  poradenstva pri ŠZŠi v Ždani a Centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, Košice. 

 

Žiakom zo sociálne znevyhodneného prostredia škola zabezpečuje rovnocenný prístup k 

vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností v záujme zlepšenia dochádzky a školskej 

úspešnosti. 

 

3.Charakteristika pedagogického zboru 

 

     Realizácia vzdelávacieho programu vo výchovno-vzdelávacom procese si vyžaduje 

zodpovedajúce personálne podmienky, ktoré zabezpečia efektívnosť vzdelávania a vytvoria 

tímové sociálne vzťahy medzi účastníkmi procesu vzdelávania. Činnosť učiteľov riadia dve 

zástupkyne riaditeľa školy. V tomto školskom roku je počet pedagogických zamestnancov 44, 

z toho sú 3 vychovávatelia, 1 špeciálny pedagóg a 1 asistent učiteľa. Všetci pedagogickí 

zamestnanci (okrem asistenta učiteľa)  majú vysokoškolské vzdelanie, pedagogickú a odbornú 

spôsobilosť.  

Na škole pracuje kvalitný kvalifikovaný pedagogický zbor s bohatými skúsenosťami a 

úspechmi v pedagogickej práci. Kolektív je omladený o učiteľov, ktorí svojimi teoretickými 

vedomosťami a praktickými skúsenosťami zrelších učiteľov dokážu zavádzať do vyučby nové 

inovatívne metódy a formy práce s využitím IKT. Výchovná poradkyňa a špeciálna 

pedagogička, zabezpečujú prácu v oblasti vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu 

žiakov našej školy.  

V škole pracujú dvaja koordinátori školského vzdelávacieho programu pre 1. stupeň a pre 2. 

stupeň v úzkej spolupráci s vedúcimi MZ a PK. Plán činnosti v oblasti enviromentálnej 

výchovy, protidrogovej prevencie, výchovy k manželstvu a rodičovstvu vypracovávajú 

koordinátori príslušných výchov v súlade s ochranou zdravia človeka a prírody.  

Vedenie školy vytvára vhodné podmienky učiteľom na ďalšie vzdelávanie, čím si 

systematicky zvyšujú svoj osobný kariérny rast.  

V školskom roku 2013/2014 učitelia absolvovali školenia na rozličné aktuálne témy, ktoré sú 

väčšinou organizované Metodickým centrom Bratislava, Prešov, Trenčín, Akadémiou 

vzdelávania v Košiciach a KŠÚ v Košiciach. Učiteľky – Mgr. Adamkovičová, Mgr. Jesenská 

a Mgr. Vasková absolvovali 2. kvalifikačnú skúšku.  

Učitelia zapojení v projekte Moderná škola v 21. storočí, financovaného z prostriedkov 

Európskej únie, ukončili vzdelávanie na aktuálne témy a splnením zadaných úloh získali 

stanovený počet kreditov.  

Štyria učitelia sa zapojili do projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na 

odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej 

na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami. 

Rozšíreniu svojich profesijných kompetencií prispieva aj školská knižnica, ktorá je 

každoročne dopĺňaná najnovšími pedagogickými publikáciami a odbornými časopismi.  

 

 

 

4. Organizácia prijímacieho konania 

 

 Na primárne vzdelávanie prijímame dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie plnenia 

povinnej školskej dochádzky podľa §19 Školského zákona zo dňa 22.5.2008 a o ktorého 

prijatie na základe zápisu požiadal (§20) zákonný zástupca. Zápis žiakov na plnenie školskej 

dochádzky na našej škole je dvojdňový a  uskutočňuje  sa pravidelne tretí januárový týždeň 

v dňoch streda a štvrtok. Už tradične  prebieha slávnostnou formou. Uskutočňuje sa v 



spolupráci s Materskou  školou v Čani a Gyňove. Prizývaný je psychológ z CPPPaP Košice – 

okolie. Počas zápisu si deti nenásilne vyskúšajú svoje schopnosti v nenáročných  testoch a 

pohovormi sučiteľkami a psychológom.  

Zákonní zástupcovia detí poskytnú ich osobné údaje, zároveň uvedú záujem o 

pobyt v školskom klube detí a záujem o vyučovanie náboženskej alebo etickej výchovy. Po 

zápise obdržia rozhodnutie o prijatí v termíne do konca mája príslušného kalendárneho roka. 

V prípade pochybností o školskej zrelosti dieťaťa, môžu rodičia ihned konzultovať so 

psychológom alebo môžu si dohodnúť ďalšie stretnutie v Centre pedagogicko - 

psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach. 

Pre zaradenie do nultého ročníka sa podľa zákona 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a podľa vyhlášky č. 320/2008 o základnej škole vyžaduje psychologické 

vyšetrenie dieťaťa a odporúčanie pediatra.  

 

 

5. Dlhodobé projekty 

 

Naša škola sa už dlhodobo zapája do rôznych projektov: 

V školskom roku 2012/2013 sme sa zapojili do projektu – Moderná škola v 21. storočí, ktorý 

výrazne prispel k celkovej modernizácii výučby na škole. 

Projekt pozostával z 2 aktivít. Aktivita – Tvorba materiálov bola ukončená v decembri 2013. 

Aktivita – Implementácia vytvorených materiálov mala byť ukončená vo februári 2014, ale 

bola predĺžená do apríla 2014. 

 

V projekteModerná škola v 21. storočí sa učitelia účastnili školení na témy: 

 Špeciálna pedagogika 

 Metakognitívne stratégie 

 Čitateľská gramotnosť 

 Internet vo vyučovaní 

 Anglický jazyk 

 IKT 

 

V tomto školskom roku sme začali aktivity v projektoch: 

 PRINED – Podporiť inkluzívne prostredie v ZŠ s cieľom zabezpečiť  predchádzanie 

neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho školstva. Prostredníctvom 

akceleračných programov zameraných na stimuláciu rómskych detí skvalitniť diagnostický 

proces v MŠ. Vytvorením inkluzívnych tímov na ZŠ a ich vyškolením na osvojenie 

profesijných kompetencií potrebných na uspokojovanie a rozvoj špecifických vzdelávacích 

potrieb žiakov pochádzajúcich z MRK podporiť inklúziu v prostredí ZŠ. V rámci projektu 

bolo vytvorených 6 pracovných miest – 2 miesta pre asistentov učiteľa, 1 špeciálneho 

pedagoga a 3 sociálnych pedagógov. Učitelia v popoludňajších hodinách pracujú so žiakmi 

v rámci záujmových útvarov rôzneho zamerania. V trojhodinovej dotácii na jeden ZÚ je 

zahrnutá  príprava na vyučovanie a činnosť ZÚ podľa zamerania. Týždenná dotácia na činnost 

ZÚ pre našu školu je 165 hodín.  

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu 

prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností 

a práca s talentami. 

Projekt sa sústredí na vysoko aktuálne potreby vedomostnej spoločnosti, ako je príprava žiaka 

ZŠ na vykonávanie kvalifikovanej práce v hospodárstve v odboroch, ktoré trh vyžaduje 



a kde žiak nájde svoje uplatnenie. Špecifickými cieľmi projektu sú inovácia obsahu a metódy, 

skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.  

 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania 

Vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých  ZŠ a SŠ do elektronického testovania 

. Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania vedomostí školákov, 

vznik databázy úloh a testov pre ZŠ a SŠ, odborný rast pedagógov, prípravu prostredia pre 

postupné zavedenie elektronického testovania v školách. 

 

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v 

školskom prostredí. 

 Zefektívniť pedagogicko-psychologické poradenstvo pri zvládaní porúch učenia 

a správania, pri kompenzácii zdravotných a sociálnych znevýhodnení, zvýšiť 

preventívny rozmer poradenstva pred sociálnou patológiou. 

 Zefektívniť prípravu žiakov ZŠ so ŠVVP pre trh práce, uľahčiť ich sociálnu inklúziu, 

zvýšiť ich zamestnateľnosť, zníž pravdepodobnosť marginalizácie na trhu práce – čo 

predstavuje preventívny prístup pred možnou nezamestnanosťou, osobitne pred 

dlhodobou nezamestnanosťou. 

 Zefektívniť systém VPaP – modernizovať pracovné podmienky, inovovať 

metodologické nástroje, metodiky, poradenské metódy, ďalším vzdelávaním 

zamestnancov systému VPaP s osobitným zreteľom na ich prácu so žiakmi so ŠVVP 

 Inovovať, aktualizovať (reštandardizovať) psychodiagnostické nástroje, metodiky, 

testy, inovovať poradenské metódy a sprístupniť ich pre všetkých zamestnancov 

systému VPaP. 

 Digitalizovať prostredie a diagnostické nástroje využívané v systéme VPaP. 

 Doplniť kvalifikáciu odborných a pedagogických zamestnancov v systéme VPaP 

(doplniť nové učebné zdroje, umožniť návštevy v partnerských inštitúciách 

v krajinách EÚ, umožniť výmenu skúseností na seminároch, workshopoch, oboznámiť 

s využitím nových metodologických nástrojov ap.). Skvalitniť interdisciplinárnu 

spoluprácu zamestnancov v systémr VPaP. 

AMV – Aktivizujúce metódy vo výchove 

Projekt AMV sa zameriava na skvalitnenie vzdelávania odborných a pedagogických 

zamestnancov v oblasti výchovy. Špecializuje sa pritom na profesionálne zvládnutie 

využívania aktivizujúcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení 

s novými informačnými technológiami. Účastníci vzdelávania, pracujúci v oblasti výchovy si 

posilnia kompetencie v implementácii aktivizujúcich metód do praxe, tak aby ich dokázali 

využívať v prospech formovania základných hodnôt detí a mládeže, posilnenia mediálnej 

gramotnosti a znižovania výchovných problémov. 

 

 

6. Spolupráca s rodičmi a s inými subjektmi 

 

     Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Rodičia sú ochotní škole pomôcť vo 

všetkých smeroch. Majú zaregistrované občianske združenie, ktoré finančne podporuje akcie 



žiakov – škola v prírode, exkurzie, školské výlety, venček pre žiakov 9. roč., dopĺňanie 

knižného fondu do žiackej knižnice a pod.  

Na škole sú zavedené tradičné akcie, ktoré približujú prácu žiakov a učiteľov. Tieto tradície:  

-  rozvíjajú prirodzený záujem o pohyb: Mama, otec, poďme športovať 

- kladú mimoriadny dôraz na výchovu detí k správnemu stravovaciemu režimu  

a osvojovaniu si základných pravidel správnej výživy: Týždeň správnej výživy 

- podnecujú záujmové aktivity umeleckého zamerania : Súťaž o najkrajší jesenný 

výtvor, o najkrajší adventný veniec, o najkrajší Veľkonočný kríž 

- prehliadka záujmových aktivít žiakov a učiteľov na Vianočnej akadémii a akadémii ku 

Dňu matiek;  

- zapájajú rodičov do práce školy: účast na rokovaniach Rady školy a Rady 

rodičovského združenia 

 

Výborná je spolupráca s obecným úradom, PZ v Čani a Košiciach, hasičským zborom, 

miestnymi podnikateľmi, apod. Úzko spolupracujeme s PF a FF UPJŠ, sme cvičnou školou 

pre študentov týchto fakúlt, ktorí vykonávajú priebežnú a súvislú pedagogickú prax u našich 

učiteľov. 

 

 

7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 

    Objekt školy tvorí kompaktný celok s telocvičňou, plavárňou a školskou jedálňou. V roku 

2009-2010 bola zrealizovaná  celková rekonštrukcia objektu školy (výmena okien, obnova 

fasády a zateplenie školy. Všetky priestory školy sa využívajú účelne. Vyučovací proces 

prebieha v kmeňových triedach, ktoré prešli značnou úpravou - sú vymaľované a postupne 

dopĺňané novým nábytkom, úpravou prešli aj podlahy v triedach. V celej budove školy sú 

vymenené podlahové krytiny na chodbách.  

Škola má zriadené a využíva dborné učebne pre vyučovanie fyziky, chémie,  biológie, 

dejepisu, zemepisu, cudzích jazykov a výpočtovej techniky a dve  multimediálne učebne. 

Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty. 

V tomto školskom roku je znovuzriadená   učebňa na výuku technickej výchovy. Odborné 

učebne sú vybavené dataprojektormi a  interaktívnymi tabuľami. Aj kmeňové triedy postupne 

vybavujeme touto technikou – zataľ je takto vybavená minimálne jedna trieda v každom 

ročníku. 

     V popoludňajších hodinách môžu žiaci využívať priestory školského klubu detí a školskej 

knižnice. 

     Škola má k dispozícii 3 ihriská, z ktorých jedno je multifunkčné, druhé je asfaltové, tretie, 

najväčšie, je futbalové spojené s atletickou dráhou. 

    Vybavenie kabinetov je na veľmi dobrej úrovni, ale je potrebné pomôcky pravidelne 

obnovovať a vymieňať za modernejšie. Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní i 

rodičia.  

 

 

 

 

8. Škola ako životný priestor 

 

     Aby sa žiaci, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci cítili čo najpríjemnejšie, veľký 

dôraz kladieme na estetické prostredie tried, chodieb a učební. Na informačných tabuliach a 

nástenkách majú možnosť žiaci, rodičia a široká verejnosť nájsť informácie o úspechoch a 



aktivitách školy. Žiaci majú možnosť vidieť svoje vlastné práce. Snažíme sa budovať 

priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pracovníkmi školy, medzi 

pedagógmi a rodičmi a širokou verejnosťou. 

 

 

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

 

Vytvárame bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie. Na 

začiatku školského roka prevádzame poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci vo všetkých vyučovacích predmetoch a o školskom poriadku. Samostatné poučenie o 

bezpečnosti a ochrane zdravia vždy predchádza školským výletom, exkurziám, školám v 

prírode a športovým sústredeniam.  

Venujeme sa pravidelným školeniam zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a proti požiaru, vykonávame pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a podľa 

výsledkov revízií odstraňujeme nedostatky. Aktívna ochrana žiakov pred úrazmi, násilím, 

šikanovaním a ďalšími negatívnymi javmi, dostupnosť prvej pomoci z materiálneho i 

ľudského hľadiska je samozrejmosťou. Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia 

alkoholu a používanie iných škodlivín v škole  

a jej okolí. Na ochranu školského majetku bolo vybudované oplotenie a zabezpečovacie 

zariadenie na ochranu majetku. 

 

 

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
 

 

1. Pedagogický princíp školy 

 

     Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo 

všetkých všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetoch. Dá šancu každému žiakovi, aby 

sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. 

     Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní – integráciou v bežných triedach a 

integráciou v špeciálnej triede pre žiakov s mentalným postihnutím. 

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

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

žiaka rozhľadeného, schopného pracovať v tíme a schopného sebamotivácie k celoživotnému 

vzdelávaniu. Zabezpečíme kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na 

komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. Zabezpečíme kvalitnú 

prípravu žiakov v športovej príprave, ktorú zameriame na futbal, hádzanú a plávanie tak, aby 

žiaci po skončení základnej školy mali možnosť pokračovať v rozvíjaní svojho športového 

talentu na stredných školách. 

     U žiakov budeme formovať tvorivý životný štýl, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. 

Žiakov budeme vychovávať v duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi 

budeme z nich vychovávať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných 

ľudí. 

     Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na 

rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. Budeme ho viesť k tvorbe projektov. 

 

 



2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 

 

    Našim cieľom je zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces s využitím efektívnych 

metód a foriem práce. Zabezpečiť tvorivo-humánnu výchovu a vzdelávanie, ktorá pre žiaka 

bude znamenať väčšiu slobodu a aktivitu. V jednotlivých predmetoch podporovať projektové 

vyučovanie, interaktívne zážitkové učenie, aby žiak získaval vedomosti aktívnou formou, 

využívať IKT vo vyučovaní.  

Popri vedomostiach sa budeme snaţiť vštepiť našim ţiakom také princípy správania sa, ktoré 

zodpovedajú princípom humanizmu a otvorenej spoločnosti, vytvárať u nich sociálne cítenie a 

kladnú hodnotovú orientáciu.Výchovno-vzdelávaciu činnosť v našej škole smerujeme k 

príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, 

rýchlo a účinne riešiť problémy. Pripravujeme človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného 

kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. 

Orientujeme sa na kvalitné jazykové vzdelávanie s cieľom dosiahnutia dobrej komunikácie v 

cudzom jazyku tak, aby sa naši žiaci mohli v budúcnosti uplatniť na európskom trhu práce. 

Z tohoto dôvodu sa anglický jazyk vyučuje povinne od prvého ročníka, jako druhý cudzí 

jazyk poskytujeme možnosť výberu medzi ruským a nemeckým jazykom. 

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra na 2. stupni základnej školy budeme klásť 

dôraz na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť a 

schopnosť argumentovať.  

Chceme rozvíjať u žiakov vzťah k prírode, jej ochrane, k zdraviu a na dosiahnutie cieľa 

využívať aj alternatívne možnosti – projektové vyučovanie, terénne projekty, a tiež 

zabezpečiť efektívnu spoluprácu s environmentálnymi centrami.  

Za dôležité považujeme aj podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov detí a prijímať 

také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v triede a v škole, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou 

dôstojnosťou žiaka. Zvýšený dôraz třeba klásť na vytváranie pozitívnej klímy v triede a v 

škole aj prostredníctvom edukačných programov ako prevecie násilia v školách.  

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu budeme efetktívne využívať služby školskej 

knižnice, podujatia verejných knižníc a realizovať výchovno-vzdelávací proces a 

mimivyučovacie aktivity v školskej a verejnej knižnici.  

Dlhodobo podporujeme športové aktivity /so zameraním na plávanie, futbal, florbal/ v škole, 

plníme úlohy vyplývajúce z Koncepcie športu na školách a tým podporujeme zmysluplné 

využívanie voľného času. 

Posilnili sme predmety:  

slovenský jazyk a literatúra v 1. ročníku o 1  hodinu, v 2.-4. ročníku o 2 hodiny,  

anglický jazyk – v 1. a 2. ročníku povinný predmet s dotáciou 1 hodiny v I. ABC triede, 

matematikavo všetkých ročníkoch o jednu hodinu, výtvarná výchova vo všetkých ročníkoch o 

1 hodinu, prírodoveda a vlastiveda v 3. a 4. ročníku o 0,5 hodiny. 

Na druhom stupni boli posilnené  vybrané predmety matematika, technika, biológia, dejepis, 

geografia, informatika, fyzika, ruský jazyk a slovenský jazyk a zavedený nový predmet 

environmentálna výchova a multimediálna výchova.. 

Stupeň vzdelania – po ukončení 4.ročníka – ISCED 1 – primárne vzdelanie 

Stupeň vzdelania – po ukončení 9.ročníka – ISCED 2 – nižšie stredné vzdelania 

 

 

 

 

 

 

 



3. Profil absolventa 

 

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie:  

 sociálne komunikačné kompetencie  

- 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 situácii  

kompetencie 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.  

 kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií  

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

- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,  

- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,  

- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,  

- vie používať rôzne vyučovacie programy,  

- získal základy algoritmického myslenia,  

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

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

 kompetencia učiť sa učiť  

- má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových 

postupov,  

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

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

činnostiach,  

- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok  

 kompetencia 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 

 osobné, sociálne a občianske kompetencie  

- 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 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 prácu 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  

 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 vkusový postoj,  

- má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr  

 

Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho) vzdelávania  

absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie:  

 kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa  

- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

osobného rozvoja,  

- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní 

nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,  

- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať,  

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

možnosti  

 sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

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

- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,  

- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používa odborný jazyk,  

- dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,  

- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 

efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí 

osobnej zodpovednosti  

 kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického myslenia a 

základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky  

- používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách,  

- používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), - používa základy prírodovednej gramotnosti, 

ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné 

vedomosti na úspešné riešenie problémov 

 kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií  

- má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,  

- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,  



- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí,  

- je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá,  

- dokáže využívať IKT pri vzdelávaní  

 kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy  

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom 

myslení,  

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

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,  

- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu 

zvažovať úrovne ich rizika,  

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov  

 kompetencie (spôsobilosti) občianske  

- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, 

uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,  

- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 

spoločnosti,  

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

prispieva k naplneniu práv iných,  

- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,  

- má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a 

zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia  

 kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne  

- dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu, buduje si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,  

- vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a  

potrebami,  

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

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,  

- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne  

prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch 

 kompetencie (spôsobilosti) pracovné  

- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje 

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,  

- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,  

- chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní,  

- dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach, kompetencie 

(spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti  

- dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so 

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

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

kultúry  

- dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom 

vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia,  

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

prostriedky,  

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

spoločnosti,  

- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,  

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),  

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám,  



- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.  

Absolvent I. a II. stupňa našej školy by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole, 

byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, 

v rodine a spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť 

uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje 

informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied a 

diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri 

riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s 

vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenských jazyk, mať schopnosť 

vnímať umenie a byť zodpovedný za svoj život. 

 

 

4. Pedagogické stratégie 

 

V oblasti rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie,  

samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. 

     Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími 

vyučovacími výsledkami podporou individuálnych schopností. Naďalej budeme 

spolupracovať s psychológom a špeciálnym pedagógom zo Špeciálno – pedagogickej poradne 

pri ŠZŠi v Ždani a Centra pedagogicko – psychologickej prevencie v Košiciach. 

     Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. 

Napriek tomu, že sme sa s tvrdými drogami nestretli, budeme sústavne pôsobiť proti fajčeniu 

a požívaniu alkoholických nápojov cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich 

účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom. 

     Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá, aktivity sú 

zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký 

záujem. 

     Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia 

pestrými formami výučby. Budeme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do 

maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakoch a ich 

cieľavedomé zvládnutie učiva. 

  Svoju pozornosť upriamime hlavne na to, aby metódy a formy práce rozvíjali kľúčové 

kompetencie žiakov a boli v súlade so zámermi školy. 

 

 

5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

 

Sme škola otvorená pre všetkých žiakov, aj žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia i 

so zdravotným znevýhodnením. V tomto školskom roku máme 45 žiakov integrovaných 

v bežných triedach. 

Na škole pracuje výchovný poradca, ktorý svoju činnosť zameriava prevažne na žiakov 2. 

stupňa, na prvom stupni pracuje so žiakmi so ŠVVP špeciálny pedagóg v spolupráci so 

zástupkyňou školy pre 1. stupeň. Výborná je spolupráca s Centrom ŠPP pri ŠZŠi v Ždani.  

Materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie týchto žiakov je veľmi dobré. V špeciálnej triede 

používame učebnice pre ŠZŠ variant A. Každý žiak integrovaný v bežnej triede ZŠ má 

vypracovaný individuálny vzdelávací program, ktorý vypracúvajú vyučujúci daných 

predmetov v spolupráci so špeciálnym pedagógom a výchovným poradcom, kde zohľadňujú 

jednotlivé druhy znevýhodnenia. Pri vypracovávaní spolupracujú úzko so zákonným 

zástupcom žiaka a PPP. Spolupráca je na veľmi dobrej úrovni. 

 



6. Začlenenie prierezových tém 

 

Prierezové témy (napr. zdravotná výchova, dopravná výchova, environmentálna výchova a 

pod.) sú začlenené podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých 

predmetov. 

V prvom ročníku všetci žiaci absolvujú priebežný predplavecký výcvik a v ôsmom ročníku 

lyžiarsky výcvik. Jednotlivé ročníky na 1. stupni plánujú ŠvP v horskom prostredí. 

 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke  

Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ sú zostavené v zmysle týchto kritérií :  

- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 

právnymi predpismi,  

- sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri 

chôdzi a jazde v cestnej premávke,  

- uplatňovať si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci (spolujazdec) a 

pod.,  

- spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 

aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,  

- schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,  

- schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,  

- pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 

premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,  

- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky.  

Úlohy dopravnej výchovy budeme plniť v predmetoch : vlastiveda, matematika, telesná 

výchova, literatúra, výtvarná výchova. Kľúčovými aktivitami pre praktické využitie získaných 

vedomostí sú návštevy dopravných ihrísk a didaktické hry na prvom a účelové cvičenie na 

druhom stupni.  

V rámci tejto prierezovej témy absolvujeme blok dopravnej výchovy na prvom stupni.Jeho 

obsahom je teoretická príprava na tému „Semafór nie je fór“, praktická príprava na mobilnom 

dopravnom ihrisku a zdravotná príprava v spolupráci so študentmi SZŠ Kukučínova 

v Košiciach. 

 

Environmentálna výchova  

Prelína sa všetkými predmetmi, ale najmä prírodovedou, biológiou, technikou, regionálnou 

výchovou, geografiou, etickou výchovou, výtvarnou výchovou a literatúrou. Cieľom je 

prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a 

hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom 

zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci 

získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu 

jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné – chrániť rastliny, zvieratá, mať 

kladný vzťah k domácim zvieratám, ale aj k zvieratám v prírode. Aktivitami ku Dňu Zeme, 

školskými výletmi, ekohodinami v CVČ, ekovýletmi a Školami v prírode získajú žiaci 

vedomosti aj zručnosti, ktorými si vytvárajú vzťah k prírode.  

 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Na rozvíjanie sociálnych spôsobilostí potrebných pre osobný a sociálny život a spoluprácu má  

najväčší vplyv učiteľ a jeho pôsobenie na žiakov. Dôležité je, aby prierezová téma 

podporovala u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov 



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

osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjal sociálne spôsobilosti 

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

vzdelávanie k ľudským právam, ale aj rodinnej výchove. Najviac priestoru má v predmete 

etická výchova, ale aj vo všetkých náukových a výchovných predmetoch a triednických 

hodinách. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom 

vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.  

 

Ochrana života a zdravia  

Ochrana života a zdravia (OŽZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom učebných  

predmetov a samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier a účelového  

cvičenia. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých 

vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými 

pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v 

situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. 

Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež 

zdravia a života iných ľudí, poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické 

poznatky, osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v 

prípade ohrozenia zdravia a života. Rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ 

vlasteneckého a národného cítenia, formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej 

zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných  

situáciách. Prierezovú tému napĺňa obsah:  

- riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana,  

- zdravotná príprava,  

- pohyb a pobyt v prírode.  

 

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti: 

Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov – 

komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať 

sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v 

skupine, vytvoriť nejaký produkt. V tejto prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť 

jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť využívať v ostatných 

predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti, pri prezentácii svojej školy. Naučia sa 

prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných 

technológií.  

 

Mediálna výchova: 

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 a profesionálny rast,  

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

zodpovedným prístupom eliminovať,  

- vedeli tvoriť mediálne produkty.  

Realizujeme ju predovšetkým v týchto vyučovacích predmetoch: literatúra, hudobná výchova,  

výtvarná výchova, výchova umením a cudzích jazykoch.  

 

 

 



Multikultúrna výchova:  

Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je výchovné a vzdelávacie pôsobenie 

zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu 

kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho 

správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, 

aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci 

rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál.  

Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, 

rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne 

komunikovať a spolupracovať. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a 

tradície na hodinách SJL, cudzích jazykov, dejepisu, regionálnej výchovy, etickej, výtvarnej a 

hudobnej výchovy.  

Naprvom stupni v tomto školskom roku absolvujeme týždenný blok multikultúrnej výchovy 

v rámci, kterého sa žiaci zoznámia s kultúrou a zvyklosťami minoritných skupín. 

 

Finančná gramotnosť : 

- je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných 

finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej 

domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, 

ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska. Finančná 

gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi 

efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie. 

Národný štandard finančnej gramotnosti popisuje minimálne požiadavky na funkčnú finančnú 

gramotnosť absolventov prostredníctvom osvojených kompetencií.  

Realizujeme ju predovšetkým v týchto vyučovacích predmetoch: matematika, slovenský 

jazyka literatúra, etická výchova, výtvarná výchova, vlastiveda, prírodoveda, dejepis, 

občianska náuka a geografia.  

 

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na tri oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy 

 

 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

 

     Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládal 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. 

     Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov 

na hodnotenie a klasifikáciu. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a 

spôsobilosťami. 

     Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia motivovali žiakov  

k čo najlepším výsledkom. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného 



znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od 

hodnotenia správania. 

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

tiež napomáhajú k jeho rozvoju.  

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  

potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho 

školský výkon.  

Na vysvedčení sú žiaci hodnotení dvoma spôsobmi:  

Hodnotenie žiakov na 1. stupni : 

V prvom ročníku sú žiaci hodnotení slovne vo všetkých vyučovacích predmetoch. V druhom, 

treťom a štvrtom ročníku sú žiaci klasifikovaní vo všetkých predmetoch okrem výchov, 

Náboženská výchova a Etická výchova sa klasifikujú. V druhom ročníku je anglický jazyk  

hodnotený slovne – absolvoval/a.  

Hodnotenie žiakov na 2. stupni  

Vo všetkých predmetoch a ročníkoch druhého stupňa sú žiaci hodnotení známkami, sú 

klasifikovaní.  

 

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

 

Hodnotenie zamestnancov bude prebiehať na základe: 

- pozorovania – hospitácie 

- rozhovoru 

- výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje – prospech, žiacke práce, súťaže, didaktické testy 

zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň 

školy a pod. 

- ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

- vzájomného hodnotenia učiteľov – otvorené hodiny, vzájomné hospitácie 

 

 

 

3. Hodnotenie školy 

 

    Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné 

informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené, aby aj verejnosť vedela, ako škola 

dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené. 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na ciele, ktoré si škola stanovila v koncepčnom zámere 

rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti a na 

posúdení ako škola spĺňa stanovené ciele. 

    Na hodnotenie školy použijeme dotazníky, ktoré zadáme rodičom, žiakom i učiteľom. 

    Našou snahou bude získať spätnú väzbu na kvalitu školy. Otázky zameriame na možnosť 

kontaktovania sa so školou, dostatok informácií o škole, spokojnosť s prácou učiteľov, 

hodnotením žiakov a klasifikáciou, využitím mimovyučovacieho času. 

 

Pravidelne budeme monitorovať: 

- podmienky na vzdelanie 

- spokojnosť s vedením školy a učiteľmi 

- prostredie - klímu školy 

- priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vzdelávania 

- úroveň podpory žiakov so špeciálnymi vychovno-vzdelávacími potrebami 



- výsledky vzdelávania 

- riadenie školy 

- úroveň výsledkov práce školy 

Kritériom pre nás bude spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov. 

 

 

 

 

Príloha č. 1 – UP pre 1. a 2. stupeň 

Príloha č. 2 – UO pre 1. a 2. stupeň  - k nahliadnutiu u RŠ 

 

 

 

Čani 2.9.2014                                                               Mgr. Zuzana Bruncová  

                                                                                                  riaditeľka školy 


