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2. Všeobecná charakteristika školy 

2.1. História školy 

Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku sa nachádza v  obci Varín ležiacej východne od 
mesta Žilina. Je situovaná v okrajovej časti obce,  v blízkosti štátnej cesty.  Svoju históriu v dnešnej 
budove začala písať v školskom roku 1951/1952. V tom čase v nej bolo zriadených 10 tried, 4 kabinety 
a k dispozícii bola aj telocvičňa. Na tú dobu bola modernou školou, ktorá vyhovovala vtedajšiemu 
štandardu. V roku 1961 došlo k rozšíreniu spádovej oblasti školy, k nárastu počtu  žiakov a z toho 
dôvodu pribudla k budove školy prístavba so 4 učebňami a polytechnickými dielňami. 

V súvislosti s vývojom a zmenami v školstve menil sa i názov  školy. Pri jej hlavnom vchode sa 
vystriedali označenia: Stredná škola, Osemročná stredná škola, Jedenásťročná stredná škola, Stredná 
všeobecno-vzdelávacia škola, Základná deväťročná škola.  S platnosťou od 2. septembra 2003 bol našej 
škole Ministerstvom školstva Slovenskej republiky na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva vo 
Varíne prepožičaný čestný názov Základná škola Ondreja Štefku. Škola bola pomenovaná po 
vynikajúcom a dlhoročnom pedagógovi našej školy, jej riaditeľovi, pánovi Ondrejovi Štefkovi, ktorý tu 
pôsobil v rokoch 1953 – 1969.  

K 01.02.2005 na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne a so súhlasom MŠ 
Slovenskej republiky bola základná škola spojená s materskou školou  a vznikol samostatný právny 
subjekt Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku. 

2.2. Veľkosť a materiálno- technické vybavenie školy 

Škola je plno organizovanou základnou školou s deviatimi postupnými ročníkmi. Súčasťou školy je 
Školský klub detí, materská škola a školská jedáleň.  

Areál školy je pomerne veľký, s dvoma samostatnými budovami. 

Hlavná budova má suterén a 3 nadzemné podlažia. V suteréne je  plynová kotolňa, dielňa 
školníka/údržbára a skladové priestory. Na prízemí sú dve menšie učebne a tri väčšie učebne, telocvičňa 
so šatňou, kuchynka a učebňa  pre prácu školského špeciálneho pedagóga a kancelária ekonómky 
a referentky pre personalistiku a mzdy. Na medziposchodí sa nachádza počítačová miestnosť pre 
učiteľov. Na prvom poschodí je zborovňa, riaditeľňa, kancelária zástupkýň riaditeľky školy, štyri 
kmeňové triedy  - učebne pre teoretické vyučovanie žiakov II. stupňa, jedna jazyková učebňa vybavená 
počítačmi z dodávky cez projekt Infovek a získaná cez projekt „Jazykové laboratórium“ vyhlásený 
MŠVVaŠ SR. Na tomto poschodí je umiestnená  školská knižnica spojená so študovňou, ktorá je 
vybavená počítačom s trvalým prístupom na internet s nainštalovaným knižničným softvérom WINISIS 
a  multifunkčným zariadením.  

Na druhom poschodí je šesť kmeňových tried - učební pre teoretické vyučovanie a učebňa 
informatiky s počítačmi s pripojením na internet a multifunkčným zariadením. V škole sa nachádza  
odborná učebňa chémie, kabinet matematiky, fyziky, didaktickej techniky, jazykov, geografie a 
dejepisu. Všetky kabinetné zbierky postupne dopĺňame. 

Vedľajšia budova má suterén a 2 nadzemné podlažia. V suteréne sa nachádza odborná  učebňa na 
vyučovanie informatiky . V učebni sú umiestnené počítače využívaných nielen vo výchovno-
vzdelávacom procese, ale aj  mimo vyučovacieho času v rámci záujmovej činnosti, vzdelávania 
pedagógov a podobne. V suteréne je i odborná učebňa technickej výchovy – tzv. dielne a kabinet. Na 
prízemí sú dve učebne, ktoré v popoludňajších hodinách slúžia  pre potreby Školského klubu detí a 



zborovňa pre vyučujúcich prvého stupňa. Na druhom poschodí sú dve učebne, ktoré popoludní tiež 
slúžia pre potreby ŠKD. Na poschodí sa nachádza aj sklad učebníc. 

V hlavnej budove školy sú v učebniach na prízemí 4 interaktívne tabule, na prvom poschodí 3 
interaktívne tabule a na druhom poschodí 5 interaktívnych tabúľ s dataprojektorom, ktoré sú vo veľkej 
miere využívané vo vyučovacom procese i pri mimoškolskej činnosti. 

V malej budove sú 3 interaktívne tabule.  

Okrem vnútorných priestorov školy  je  žiakom a pedagógom k dispozícii vonkajší areál o výmere 
3 080 m2 pozostávajúci z dvoch vyasfaltovaných ihrísk, multifunkčného ihriska a trávnatej plochy. Je 
využívaný pri priaznivom počasí najmä na vyučovanie telesnej a športovej výchovy, pre rekreačnú 
a športovú činnosť detí v  ŠKD, na športovanie a  hry žiakov počas vyučovania i v čase mimo 
vyučovania.  

Materská škola a školská jedáleň sa nachádzajú v blízkosti školy, mimo školského areálu. 

Škola je v dobrom technickom stave. V roku 2008 prešla rozsiahlou rekonštrukciou a dostala dnešný 
vzhľad. Je potrebné, z kapacitných dôvodov, zamerať sa na riešenie otázky vybudovania ďalších tried a 
druhej telocvične. Priebežne sa snažíme o vybavenie školy novým školským nábytkom - školskými 
lavicami a stoličkami do jednotlivých tried, a šatňovými skrinkami, obnovu a doplnenie kabinetných 
zbierok, modernizáciu vyučovacieho procesu zavádzaním a využívaním informačno-komunikačných 
technológií. 

Škola potrebuje nové triedy, aby sa zabezpečil plynulý chod vyučovania. Nedostatok tried sa 
prejavuje najmä pri delení žiakov na výučbu jazykov, techniky, náboženskej/etickej výchovy, 
laboratórnych prác.  

Škola, v ktorej sa vzdeláva v priemere 450-460 žiakov potrebuje druhú telocvičňu, aby mohla 
zabezpečiť plnohodnotnú výučbu telesnej a športovej výchovy a viesť deti k zdraviu a zdravému 
životnému štýlu.  

Školský areál je pomerne rozsiahly a  nie je vo vyhovujúcom stave.  V budúcnosti potrebujeme 
investovať najmä do modernizácie ihrísk a estetizácie areálu školy. 

2.3. Charakteristika žiakov  

Základnú školu navštevujú žiaci od 6 do 16 rokov. Hlavným cieľom školy je zabezpečiť kvalitné 
podmienky na výchovu a vzdelávanie mladej generácie. Základná škola je spádovou školou pre deti 
z obcí Varín, Krasňany a Nezbudská Lúčka. Žiaci do školy dochádzajú peši, na bicykli, autom s rodičmi 
alebo autobusom, ktorý má zastávku priamo pred školou. 

Škola vytvára žiakom so zdravotným znevýhodnením špecifické podmienky pre ich úspešné 
vzdelávanie a saturovanie  ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.  

Na základe žiadosti zákonných zástupcov a rozhodnutím riaditeľa školy navštevuje niekoľko 
žiakov  školu aj z iných ako spádových obcí. 

2.4. Charakteristika pedagogického zboru 

Základná škola má kvalitné personálne obsadenie. Vedenie základnej školy tvorí riaditeľka a 
zástupkyne riaditeľky školy. Riaditeľka školy a zástupkyne riaditeľky školy utvárajú podmienky na 
ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, usmerňujú výchovno-vzdelávaciu prácu školy na 
prvom a druhom stupni. Takisto nemalou mierou vedenie školy pomáha pedagogickým pracovníkom 



vytvárať podmienky pre ich osobnostný a odborný rast. Poradnými orgánmi riaditeľky školy sú 
pedagogická rada, metodické združenie a predmetové komisie. Členmi pedagogickej rady sú všetci 
pedagogickí zamestnanci školy. 

Pedagogický zbor sa postupne stabilizuje, prevažujú v ňom ženy, veková štruktúra je pestrá. Takmer 
všetky predmety sú vyučované kvalifikovane, nekvalifikovane je vyučovaná väčšina výchov na druhom 
stupni.  

Mnohí pedagogickí zamestnanci pracujú aj v ďalších  funkciách – ako výchovná poradkyňa, 
koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu,  koordinátorka prevencie drogových a iných 
závislostí, koordinátorka environmentálnej výchovy, koordinátorka výchovy ku zdraviu a zdravému 
životnému štýlu, koordinátorka záujmovej činnosti a voľno-časových aktivít – venujúca sa najmä 
záujmovému vzdelávaniu žiakov, koordinátorka práce žiackej školskej rady, koordinátorka dopravnej 
výchovy, koordinátorka finančnej gramotnosti, koordinátorky čitateľskej gramotnosti (I. a II. stupeň) 
a koordinátorka pre tvorbu ŠkVP.  Triedni učitelia koordinujú výchovno-vzdelávaciu činnosť v triede. 

Pracovníci nášho pedagogického zboru organizujú výučbu, plánujú ju a vyhodnocujú. Tiež riadia 
svoj osobnostný a vzdelanostný sebarozvoj. 

Väčšina pedagogických zamestnancov prešla rôznymi školeniami v oblasti komunikácie, funkčnej 
gramotnosti s informačnými technológiami, modernizácie vyučovacieho procesu a pod. Mnohí 
pedagogickí zamestnanci sa priebežne vzdelávajú, pracujú na svojom profesijnom raste v súlade 
s potrebami školy  prostredníctvom vzdelávaní a projektov realizovaných MPC a v súlade  podľa 
Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania.  

Významnou je aj práca výchovnej poradkyne na našej škole, ktorej úlohou je sprostredkovať žiakom 
a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne a iné služby, ktoré výchovná 
poradkyňa koordinuje s triednymi učiteľmi. Spolupracuje so školskou špeciálnou pedagogičkou a 
odbornými zamestnancami poradenských zariadení. 

Práca školskej špeciálnej pedagogičky na našej škole je zameraná na poradenskú činnosť pre žiakov, 
na zvyšovanie úrovne výchovy a vzdelávania  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. Školská špeciálna pedagogička zabezpečuje špeciálno-pedagogické potreby integrovaným 
žiakom, vykonáva reedukačné a kompenzačné cvičenia, diagnostické pozorovania žiakov s poruchami 
učenia a správania. Spolupracuje a koordinuje prácu asistentov učiteľa s triednymi učiteľmi a 
vyučujúcimi v jednotlivých triedach. 

2.5. Organizácia prijímacieho konania 

Žiakov do 1. ročníka prijímame podľa §  60 a § 61 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe zápisu, vyplnenia dotazníka zákonných zástupcov 
žiaka, odovzdaním informovaného súhlasu so spracovaním osobných údajov.  

Zápis do 1. ročníka sa vykonáva v stanovenom termíne. Žiaci sú zapísaní do 1. ročníka, keď spĺňajú 
zákonom stanovené podmienky. Prednostne sa prijímajú žiaci zo spádových oblastí našej školy. 

O termíne zápisu detí do školy budú rodičia a zákonní zástupcovia riadne a včas oboznámení formou 
oznamov umiestnených v priestoroch materskej školy, v priestoroch základnej školy, na vývesnej tabuli 
obce Varín i prostredníctvom webového sídla školy. Zápis detí vždy prebieha v príjemnej atmosfére pod 
vedením učiteliek I. stupňa, v spolupráci s učiteľkami materskej školy a školskej špeciálnej 
pedagogičky. Zápis detí do Materskej školy Jedľovinka vo Varíne prebieha na základe písomnej žiadosti 
rodiča/zákonného zástupcu vo vopred zverejnenom čase. 



O prijatí žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľka školy na 
základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie vydaného na základe diagnostického vyšetrenia žiaka.  

Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka prejavia po jeho prijatí do školy a žiak 
navštevuje školu, jeho ďalšie vzdelávanie ako vzdelávanie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami sa mu zabezpečí po predložení písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka o zmenu formy 
vzdelávania a vyplneného Návrhu na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole. 

Do ostatných ročníkov našej základnej školy počas celého roka prijíma riaditeľka školy žiakov po 
osobnom pohovore a na základe žiadosti rodičov, prednostne sa prijímajú žiaci s trvalým pobytom 
v obci Varín alebo zo spádových obcí. 

2.6. Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca 

Základná škola s materskou školou  Ondreja Štefku každoročne  plní úlohy vyplývajúce z projektu 
„Škola podporujúca zdravie“ (Žiaci a učitelia sa starajú  o zdravie, humanizujú  život v škole, starajú 
sa o životné a pracovné prostredie. V spolupráci so školskou jedálňou sa realizuje „Mliečny program“ 
a program „Ovocie a zelenina do škôl“.  

Dlhodobý projekt, zrealizovaný v našej škole, bol  projekt z ESF pod názvom: „Počujem 
a zabudnem, vidím a zapamätám si, zahrám sa a pochopím“, (Prioritná os 1 – Reforma systému 
vzdelávania a odbornej prípravy, OPV-2008/1.1/03-SORO, 1.1 Premena tradičnej školy na modernú), 
ktorého cieľom bola modernizácia a digitalizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, implementácia 
foriem zážitkového učenia a interaktívnej výučby, tvorba inovovaných vzdelávacích materiálov a 
využívanie moderných IKT vo výučbe. V školskom roku 2013/2014 bol projekt ukončený. 
Od  školského roku 2014/15 prebieha následné monitorovacie obdobie, počas ktorého učitelia overujú 
vytvorený učebný materiál (DUM – digitálny učebný materiál) vo vyučovacom procese. V školskom 
roku 2017/2018 bola odoslaná následná monitorovacia správa o merateľných ukazovateľoch projektu 
a o udržateľnosti projektu. 

V spolupráci s občianskym združením Humanistické centrum Narovinu boli zapojení žiaci 
i pedagógovia našej školy do projektu „Adopcia na diaľku“, ktorý zahŕňal adopciu afrického dieťaťa. 
Dieťa bolo podporované finančne – hradilo sa mu školné, učebné pomôcky, zdravotná prehliadka 
a povinná školská uniforma. O tom, ako sa dieťaťu darilo a aké študijné výsledky dosahovalo, bola škola 
pravidelne informovaná.  

Dlhodobo sa žiaci a zamestnanci školy zapájajú  do projektov a aktivít UNICEF. V školskom roku 
2017/2018 získala škola titul – „Škola priateľská k deťom“. 

Ďalšie dlhodobé projekty, do ktorých sa škola zapája sú: Na bicykli bezpečne, Európsky deň jazykov, 
e-Twinning,  Európsky deň športu – Be active days, Deti a architektúra, Detská rozprávková Žilina – 
literárny projekt, Olympiáda ľudských práv, Praveká súťaž, Vesmír očami detí, Grafický návrh na obal 
ŽK, Detský čin roka, Deň autizmu – oblečme školu do modrého, Hovorme o jedle, Zdravá desiata, Deň 
pešej chôdze do školy, environmentálny projekt Bocian biely, Deň počatého dieťaťa, Deň Vody, Deň 
Zeme, Červené stužky, matematické súťaže – Klokan, Klokanko, Maksík, Pytagoriáda a iné. Zapájaním 
sa do projektov vedieme deti a žiakov k zodpovednosti za seba, svoj život, ale aj svoje okolie. 

V školskom roku 2017/2018 sme v spolupráci so zriaďovateľom – Obec Varín (v zastúpení Ing. 
Michalom Cvachom, starostom obce) vypracovali projekt v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných 
učební rôzneho druhu v základných školách (1. kolo), pod názvom ITMS NFP302020I980 - 



Vzdelávanie na nových princípoch - skúmame, objavujeme, aplikujeme. Projekt bol schválený vo 
výške 137 813,76 € (COV) 117 141,70 € (ERDF). V školskom roku 2018/2019 budeme čerpať dotáciu 
na nákup výpočtovej a didaktickej techniky, na nákup moderných didaktických pomôcok na vyučovanie 
prírodovedných predmetov, predovšetkým chémie, biológie a fyziky. Financie budú slúžiť na 
rekonštrukciu odbornej učebne – počítačovej učebne na vyučovanie informatiky a na rekonštrukciu 
odbornej učebne na výučbu techniky – tzv. dielne. 

2.7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Spolupráca školy s verejnosťou je realizovaná najmä prostredníctvom Rady školy a zriaďovateľa. 
Škola spolupracuje s obcou pri príprave kultúrneho programu ku Dňu matiek, k Mesiacu úcty k starším, 
pri organizovaní Ondrejského jarmoku vo Varíne, pravidelne prispieva do obecného časopisu Varínčan, 
pod vedením skúsených pedagógov si žiaci našej školy pripravili krásny kultúrny program pre starších 
spoluobčanov, spolupracujeme s domovmi opatrovateľskej služby.  

Rada školy pri Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku bola ustanovená v zmysle § 24 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Má 11 členov. Zastúpenie v nej majú  dvaja zvolení 
zástupcovia pedagogických zamestnancov  základnej školy s materskou školou, jeden zvolený 
nepedagogický zamestnanec  základnej školy s materskou školou, štyria zástupcovia rodičov zvolení vo 
voľbách rodičmi základnej školy s materskou školou, štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 

Riaditeľka školy predkladá Rade školy a zriaďovateľovi všetky potrebné materiály a informácie 
o škole. Rada školy je  pomocným a poradným orgánom školy.  Rada školy pracuje podľa svojho plánu, 
zasadá spravidla 4-krát ročne, na svoje zasadnutia prizýva riaditeľa školy. 

Dlhodobú a veľmi dobrú spoluprácu má škola so Správou Národného parku Malá Fatra vo Varíne – 
spoločná tvorba projektov, pri ochrane a tvorbe životného prostredia (Deň Zeme, separácia odpadu). 
Spolupracujeme tiež so Školským úradom vo Varíne a v priestoroch našej školy sa nachádza elokované 
pracovisko ZUŠ zo Spojenej školy v Belej.  

Školská špeciálna pedagogička poskytuje poradenské služby predovšetkým rodičom žiakov so 
ŠVVP, ale aj rodičom ostatných žiakov, ktorí majú problémy s učením, s prispôsobovaním sa školským 
požiadavkám, v nadväzovaní sociálnych vzťahov. Spolupracuje s vyučujúcimi pri vytváraní 
individuálnych programov pre integrovaných žiakov, vypracováva a poskytuje materiály. Zároveň 
poskytuje pomoc žiakom s komunikačnými problémami. Spolupracuje s výchovnou poradkyňou školy 
a špecializovanými zariadeniami, predovšetkým centrami špeciálno- pedagogického poradenstva. 

Vedenie školy s pomocou školskej špeciálnej pedagogičky, výchovnej poradkyne, asistentov učiteľa 
a triednych učiteľov úzko spolupracuje s CPPP a P Žilina, SCŠPP Žilina, CŠPP Jamník, Dialóg, a. s. 
Bratislava, s klinickými psychológmi, s klinickými logopédmi pri riešení problémov a zaradení žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežnej triedy. 

2.8. Škola ako životný priestor  

Škola má zriadené a využíva odborné učebne, v ktorých majú možnosť učitelia spolu so žiakmi 
realizovať učebné osnovy: 

 2 počítačové učebne s interaktívnou tabuľou, 
 učebne s interaktívnou tabuľou a dataprojektorom, 
 jazykovú učebňu (ANJ, NEJ, RUJ) s interaktívnou tabuľou  
 plne vybavenú odbornú učebňu chémie a biológie s interaktívnou tabuľou, 
 multifunkčné ihrisko, 



 odbornú učebňu na vyučovanie techniky – dielne, 
 telocvičňu, 
 školský areál - basketbalové ihrisko, bežecká dráha,  
 školskú knižnicu vybavenú počítačom. 

V budove školy majú žiaci možnosť: 

 navštevovať školský klub detí od 11.20 h - 16.30 h, 
 zdržiavať sa v budove školy v čase od 7.00 h do 7.25 h – pod dozorom pedagógov, 
 zakúpiť si desiatu v bufete, ktorý sa nachádza v školskom areáli, 
 dodržiavať pitný režim - nápojový automat (mliečne výrobky, cereálie, mlieko, minerálna 

voda), 
 stravovať sa v školskej jedálni, 
 navštevovať záujmové útvary v popoludňajších hodinách, 
 využívať vonkajšie ihriská na športovanie a hru v čase mimo vyučovania, v čase prázdnin. 

Dôraz kladieme na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, zborovne, aby sa 
žiaci ale aj zamestnanci školy cítili v škole čo najpríjemnejšie. 

Vstupná miestnosť - vestibul hovorí o uskutočňovaných projektoch, informuje o rozmiestnení tried, 
zložení vedenia školy, steny chodieb sú ozdobené sklenenými vitrínami, v ktorých sú tričká s podpismi 
známych športovcov (Peter Sagan, Anastázia Kuzminová, Zdeno Cíger, Matej Tóth). Nástenky a panely 
informujú žiakov a pedagógov o stredných školách, o rôznych súťažiach, prezentujú výtvarné, literárne 
a iné práce žiakov. Nechýbajú kvety na oživenie priestoru. Na webovom sídle našej školy majú možnosť 
žiaci, rodičia i široká verejnosť nájsť aktuálne informácie o aktivitách a úspechoch školy, pozrieť si 
fotoalbum zo školských akcií a exkurzií.  

Jednotlivé triedy si žiaci skultúrňujú sami tak, aby sa im dobre učilo. Snahou školy je budovanie 
priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom i medzi žiakmi a pedagógmi výchovným pôsobením 
jednak vo výchovnom a vyučovacom procese, počas dozorov cez prestávky, na triednických hodinách 
ako aj na rôznych akciách školy. 

Priebežne sa snažíme zlepšovať naše životné prostredie napr. skrášľovaním priestorov školy, 
výmenou osvetlenia, žalúziami v triedach, novým školským nábytkom. 

V rámci zbližovania sa pedagogických zamestnancov školy, žiakov, rodičov i verejnosti pripravujú 
žiaci spoločne s pedagógmi kultúrny program ku Dňu matiek, k Mesiacu úcty k starším, Imatrikulácie 
prvákov, pečú spoločne medovníky na Ondrejský jarmok, ktorý sa koná každoročne v obci Varín, 
pravidelne prispievajú do obecného časopisu Varínčan, chodíme do DOS pri rôznych príležitostiach, 
pripravujeme program pre jubilantov obce a Fašiangové vystúpenia. Od augusta 2014 je v časopise 
vytvorený priestor pre pravidelné informácie o škole – Školské okienko. 

Zapájame sa do každoročného programu Matice slovenskej v Žiline „Naše talenty“ 

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

Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov a zamestnancov je významnou a neoddeliteľnou súčasťou 
plnenia pracovných úloh na našej škole. Nejde len o proti úrazovú prevenciu, jedná sa o vytváranie 
podmienok bezpečnej a uspokojivej práce zamestnancov i žiakov, ich sociálnu ochranu vo výchovno-
vzdelávacom procese. 

Činnosť BOZ vychádza z požiadaviek na obsah výchovy a vzdelávania zákona č. 356/2007Z.z. 
MPSVaR, ktoré vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj 
Zákonníka práce. 



Priestory školy sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Na začiatku každého školského roka sú všetci 
žiaci poučení o bezpečnosti pri práci v triedach, v odborných učebniach, na chodbách, na školskom 
dvore a v telocvični. Samostatné poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia predchádza vždy každej 
hromadnej školskej akcii, školskému výletu, exkurzii a pod.  

Na vyučovaní zodpovedá za bezpečnosť žiaka vyučujúci v triede, pred začiatkom vyučovania, počas 
prestávok dozorkonajúci vyučujúci. Dozor je zabezpečený i v čase vydávania obedov v školskej jedálni.  
Počas pobytu žiakov na akciách organizovaných školou zodpovedajú za bezpečnosť dozor konajúci 
učitelia. Každá školská akcia, pri ktorej žiaci opúšťajú budovu školy sa realizuje s písomným súhlasom 
rodičov/zákonných zástupcov  žiaka. Pri organizácii školských akcií, výletov, exkurzií a vychádzok 
všetci pedagogickí zamestnanci riadia Vnútornou smernicou o organizovaní školských akcií. 

Naša činnosť je zameraná na: 

 výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v rámci vnútorných predpisov a 
pravidiel o BOZ a protipožiarnej ochrane,  

 vstupné a opakované oboznamovanie zamestnancov, upevnenie a overovanie ich znalostí z 
predpisov o BOZ a PO , prehĺbenie ich právneho vedomia o BOZ a PO, 

 školenie – Kurz 1. pomoci pre zamestnancov (v spolupráci s Falck Academy, s.r.o.), 
 poučenie žiakov o BOZ pri výchovno-vzdelávacej činnosti a počas prestávok - vnútorný poriadok 

školy, počas exkurzií a výletov, počas plaveckého a lyžiarskeho výcviku, pobytu v škole 
v prírode, environmentálneho kurzu a iných akciách školy (sú vypracované pravidlá BOZ v 
jednotlivých predmetoch TEV, TSV, CHEM, FYZ, TECH, INF), 

 výchovnú činnosť žiakov v rámci Ochrany človeka a prírody (účelové cvičenie v prírode, 
didaktické hry + príprava). 

kontrolnú činnosť: 

 stav pracoviska a pracovného prostredia v oblasti BOZ - odstraňovanie závad a nedostatkov 
v triedach a priestoroch školy (školník, údržbár, bezpečnostný technik), 

 dodržiavanie psycho-hygienických podmienok (OPPP, čistiace prostriedky), 
 kontrola dodržiavania termínov revízií podľa plánu revízií elektroinštalácií, prenosných 

elektrospotrebičov, bleskozvodov, rebríkov a regálov, hasiacich prístrojov a hydrantov, 
 kontrola požitia alkoholu, omamných a psychotropných látok. 

V spolupráci s bezpečnostným technikom, zástupcami zamestnancov, aktívnou účasťou 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov s podielom žiakov, sa dodržiavaním povinností 
snažíme o zvyšovanie úrovne BOZ a PO na škole. 

Všetci zamestnanci školy absolvujú pravidelne školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 
požiarnej ochrane. Pravidelne sú prevádzané kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, revízie 
elektrického a plynového zariadenia, bleskozvodov, revízia malých elektrospotrebičov a telocvičného 
náradia a zabezpečené je následné odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií. 



3. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

Školský vzdelávací program našej školy vychádza z cieľov vzdelávania a kľúčových spôsobilosti 
štátneho vzdelávacieho programu, zo života školy a jej tradícií, z  analýzy vlastných možností 
a schopností pedagogického kolektívu ako i z požiadaviek, potrieb a záujmov našich žiakov, ich rodičov 
a celej spoločnosti.  

3.1. Pedagogický princíp školy 

„V centre pozornosti našej školy je žiak, 

jeho potreby, záujmy, emócie, postoje, názory a kompetencie“. 

Škola umožní všetkým žiakom: 

- získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích 
predmetoch a kvalitnú prípravu na ďalší stupeň vzdelávania, 

- rovnosť šancí - rozvíjať sa podľa svojich schopností a zažiť úspech, 
- vytvorenie dostatočného priestoru pre vzdelávanie žiakov so ŠVVP, 
- podporu metód a foriem práce pre talentovaných a nadaných žiakov, 
- vypestovať veku primerané zručnosti, návyky a podporí ich kreativitu, 
- dosiahnuť potrebné zručnosti v práci s modernými informačnými technológiami, 
- získať kvalitnú prípravu  v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom 

na individuálne schopnosti, 
- rozvíjanie  čitateľskej gramotnosti, 
- vytvorenie podmienok pre bezpečné, zdraviu vyhovujúce prostredie pre všestranný rozvoj, 
- byť hrdým občanom svojej krajiny, európskeho spoločenstva, 
- vytvoriť si kladný postoj k životnému prostrediu a vlastnému zdraviu, 
- formovať a rozvíjať  environmentálne a sociálne cítenie,  
- rozvíjať schopnosť kriticky a tvorivo  myslieť, účinne riešiť problémy, spolupracovať v tíme,  
- formovať a rozvíjať sebapoznanie a sebahodnotenie, 
- podporu v sebamotivácii k celoživotnému vzdelávaniu. 

3.2. Zameranie školy  

 Naša základná škola má niektoré svoje špecifiká, ktoré ju odlišujú od iných škôl v našom 
regióne. Chceme ich využiť nielen k lepšej profilácii školy, ale hlavne k zvýšeniu prestíže školy. 
Zameranie školy vychádza a nadväzuje na dlhoročné úspechy našej školy v oblasti prírodovedných 
predmetov a jazykového vzdelávania,  podporuje a rozvíja  aktivity zamerané na environmentálnu 
výchovu. 

K hlavným prioritám vzdelávacieho programu našej školy patrí: 

Zmysluplné osvojovanie si základov všeobecného vzdelania 

Umožníme žiakom získať dobré základy všeobecného vzdelania poskytovaného základnou školou, 
osvojiť si také vedomosti, zručnosti, návyky a postoje, ktoré budú môcť uplatniť v živote, v pracovných 
i mimopracovných životných situáciách. Urobíme všetko pre to, aby sme žiakom vytvorili priestor na 
aktívne získavanie vedomostí a naučili ich byť zodpovednými za vlastné učenie sa. Budeme motivovať 
žiakov k rozvíjaniu svojej osobnosti a k potrebe celoživotne sa vzdelávať. 



Prehlbovanie jazykových a komunikačných spôsobilostí žiakov 

Posilnením vyučovania materinského jazyka dáme žiakom možnosť získať dostatočné ústne 
i  písomné komunikačné spôsobilosti v materinskom štátnom jazyku a možnosť uplatňovať a rozvíjať 
ich v rôznych formách.  Pri osvojovaní si komunikačných spôsobilosti v dvoch cudzích jazykov sa 
zameriame prioritne na  jazyk anglický,  následne na jazyk nemecký alebo ruský s dôrazom na ich 
používanie v škole i mimo nej ako nevyhnutnosť pre život a uplatnenie sa v súčasnom svete. 

Rozvíjanie počítačovej a digitálnej gramotnosti žiakov 

Chceme, aby si každý žiak dostatočne osvojil základy práce s osobným počítačom/tabletom, dokázal 
využívať dostupné komunikačné a informačné technológie pri vyučovaní, učení sa, komunikovaní 
v škole i mimo nej a tak získal potrebné spôsobilosti pre život v modernej informačnej spoločnosti.  

Vytváranie pozitívneho vzťahu k svojej krajine, národného povedomia  

Budeme viesť žiakov k aktívnemu poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti, krajín Európskej únie a 
ostatného sveta, vzbudzovať u nich záujem tak o ich  minulosť ako i súčasnosť a budúcnosť. Budeme 
pestovať a kultivovať národnú hrdosť žiakov, úctu k vlastnému i ostatným národom, dáme im príležitosť 
osvojiť si základné humanistické princípy a hodnoty demokratickej civilizácie.  

Rozvíjanie ekologického cítenia a zdravého životného štýlu 

Chceme rozvíjať a formovať také osobnostné kvality žiakov, ktoré ich pripravia chrániť a zlepšovať 
životné prostredie. Zacielime hodnotový systém žiaka tak, že bude múdro a citlivo konať v prospech 
ochrany a zachovania života vo všetkých jeho formách, bude schopný súcitu s prírodou a inými živými 
tvormi a bude preberať zodpovednosť za svoje konanie.  Zameriame sa na výchovu žiakov k zdravému 
životnému štýlu, osvojenie si potrebných vedomosti, zručnosti a návykov pre zdravý  plnohodnotný 
duševný i fyzický život, dobré medziľudské vzťahy a spoluprácu nielen počas školskej dochádzky ale 
i v ďalšom živote.  

3.3. Strategické ciele školy  

Hlavné priority školy do roku 2020: 

1. Zlepšiť komunikatívne zručnosti žiakov školy prostredníctvom používania počítačov, 
internetovej siete v škole a vzdelávacích predmetov s využitím prvkov funkčnej 
gramotnosti, 

2. Naučiť žiakov riešiť praktické problémy reálneho života so zameraním na čitateľskú, 
matematickú a finančnú gramotnosť, 

3. Vytvoriť zdravé školské prostredie pre žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy 
prostredníctvom aktivít s environmentálnym zameraním, 

4. Podporovať a rozširovať spoluprácu školy so Správou Národného parku Malá Fatra vo 
Varíne, so školami v regióne, s rodičovskou a obecnou verejnosťou. 

5. V súlade s koncepciou Štátneho vzdelávacieho programu vytvoriť taký školský vzdelávací 
program, v ktorom dostane priestor tvorivý pedagogický kolektív, čím prispeje k 
skvalitňovaniu vzdelávacích výsledkov a podporí stabilizáciu počtu žiakov v škole. 

6. Využívaním IKT, modernými didaktickými prostriedkami, zapájaním sa do projektov 
zlepšiť kompetencie žiakov v oblasti prírodovedných predmetov – rozvíjať prírodovednú 
gramotnosť. 

 



Strategický program školy                           SWOT analýza školy 

Silné stránky 
 výborná spolupráca so zriaďovateľom 
 plno organizovaná škola s právnou subjektivitou 
 postupne sa transformuje na modernú vzdelávaciu 

inštitúciu 
 zrekonštruované pavilóny školy, plastové okná, zateplené 

budovy, vymaľované triedy – väčšia úspora energií 
 zodpovednosť a spoľahlivosť pedagogického zboru, 

odbornosť vyučovania 
 ochota pracovníkov ku zmenám a uvedomenie si potreby 

neustáleho sebazdokonaľovania a ďalšieho vzdelávania 
 dobré podmienky na vyučovanie  ANJ aINF 
 dostatok materiálneho vybavenia informačnými 

technológiami 
 zapájanie sa do predmetových, výtvarných a športových 

súťaží  
 podpora voľno-časových aktivít 
 individuálny prístup učiteľov ku žiakom 
 využitie informačno-komunikačných technológií na 

vyučovaní 
 dobrá spolupráca s materskou školou 
 ochota prevádzkových zamestnancov spolupracovať pri 

akciách školy 
 práca školského špeciálneho pedagóga 
 dobré výchovné poradenstvo 
 rozvíjanie regionálnych ľudových tradícii 
 dobrá spolupráca so Školou ochrany prírody pri Správe 

národného parku Malá Fatra vo Varíne dobrá dopravná  
dostupnosť školy  

Slabé stránky 

 vybavenosť odborných učební 

 vybavenie kabinetov 

 vybavenie tried 

 klesajúci záujem žiakov 
o vzdelanie – nedostatočná 
domáca príprava 

 nedostatok učební pre 
žiakov, malé nevyhovujúce 
priestory 

 nedostatočne vybavené 
učebne na vyučovanie 
technickej výchovy, 
chýbajúce pomôcky 

 opotrebovanosť zariadenia 
v triedach, podlahy 

 fluktuácia učiteľov 
 
Riziká 
 

 podhodnotený rezort školstva 
 havarijný stav bežeckej dráhy 
 veľký areál na údržbu 
 verejná komunikácia 
 nebezpečenstvo úrazu žiakov 

a pedagógov pri príchode do 
školy – množstvo áut 

 zhoršovanie sociálneho 
zázemia 

 staré vysoké stromy v areály – 
riziko nebezpečenstva úrazu 
žiakov, zamestnancov 
a poškodenia budov 

Príležitosti 
 dobré podmienky na zavádzanie informačno-

komunikačných technológií 
 výborná poloha školy – pekná príroda a okolie 
 možnosť zapojiť sa do nových projektov 
 sformovať stabilný kvalifikovaný pedagogický zbor 
 vybudovať dobré meno nielen v obci, ale aj v širokom 

okolí 
 rozšírenie pôsobenia školy na okolie - zmena školy na 

centrum vzdelávania, športu a kultúry 
 zmapovať požiadavky partnerov – čo kto očakáva od 

školy 
 zvýšiť záujem rodičov o činnosť školy  

 

 Zabezpečiť, aby sa v priebehu 4 rokov zvýšila čitateľská, matematická a prírodovedná 
gramotnosť všetkých žiakov našej školy. 

 Zabezpečiť lepšie vybavenie kabinetov modernými didaktickými pomôckami, 
modernizovať IKT a výpočtovú techniku. 

 Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu, k športovaniu a pohybu – ako prevenciu proti 
detskej obezite.  



3.4. Stupeň vzdelania 

Úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu štvrtého ročníka prvého stupňa 
základnej školy získa žiak primárne vzdelanie – ISCED 1 (úroveň 1 Slovenského kvalifikačného 
rámca a Európskeho kvalifikačného rámca). Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie. Absolvent 
primárneho vzdelávania plynule pokračuje v nadväzujúcom stupni  nižšieho stredného vzdelávania, 
výnimočne v nižších ročníkoch gymnázia. 

Úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu deviateho ročníka druhého stupňa 
základnej školy získa žiak nižšie stredné vzdelanie – ISCED 2 (úroveň 2 Slovenského kvalifikačného 
rámca a Európskeho kvalifikačného rámca). Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie s doložkou.  

3.5. Profil  absolventa  školy 

Vzdelávanie a výchova v našej škole má byť zameraná na to, aby absolvent našej školy svojím 
vystupovaním robil dobré meno škole, aby všetky svoje vedomosti, zručnosti, schopnosti dokázal 
správne využívať v ďalšom štúdiu i v živote, aby   bol schopný hodnotiť a dobre zastávať svoju úlohu v 
škole, v rodine a v spoločnosti, aby bol pracovitým, zodpovedným, morálne  vyspelým a slobodným 
človekom. 

P r o f i l  a b s o l v e n t a  n a š e j  š k o l y  

A Profil absolventa primárneho vzdelávania: 
 
Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, 

prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti, ktoré sa budú postupne rozvíjať v rámci nižšieho 
stredného stupňa vzdelávania. 

Na veku primeranej úrovni disponuje nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami:  

 pozná písmená slovenskej abecedy 
 plynule číta a správne gramaticky píše texty 
 na konci 4. ročníka číta plynule s porozumením, vie reprodukovať umelecký a náučný text 

v súvislosti s učivom na literárnej výchove, v prírodovede a vo vlastivede, 
 dodržiava základné parametre písania. Rozlišuje vety a slovné druhy. Vie pracovať 

s mimočítankovou literatúrou. 
 orientuje sa v základoch práce s číselným radom, ovláda základné matematické operácie, vie ich 

využívať v praxi, vie v praxi využívať základné poznatky z geometrie. 
 ovláda základov jedného cudzieho jazyka 
 zvládne základných zručností v oblasti práce s IKT 
 má sformované estetické cítenie žiaka a jeho vzťah k okoliu pomocou tvorivých výtvarných 

činností a postojov, dokáže výtvarne zobrazovať prírodu a spoločenské deje, esteticky dotvára 
výtvarné materiály, aktívne sa podieľať na utváraní najbližšieho životného prostredia 

 pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa;  
 vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku;  
 rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich používať;  
 využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách; 
  vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná riziká spojené 

s využívaním internetu a médií;  
 získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami;  
 dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej činnosti, v 

starostlivosti o seba a druhých;  



 rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách a vie 
navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností; 

  váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať;  
 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám; 
  má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorými sa 

stretáva vo svojom živote;  
 dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, tradície, spôsob 

života; 
  uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných.  
 
K rozvoju kompetencií prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, 

podnetné sociálno-emočné prostredie školy, rôzne aktivity uskutočňované v škole, ale aj v 
mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti. 

 
Absolventovi 4. ročníka sa do doložky vysvedčenia na konci školského roku napíše: Žiak/ žiačka 

získal/a primárne vzdelanie. 
 

B      Profil absolventa nižšieho sekundárneho vzdelávania:  
 
Profil absolventa sa odvíja od kompetencií, ktoré žiak získal v procese vzdelávania a sebavzdelávania 

v rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania a iných rozvíjajúcich aktivít.  

Absolvent nižšieho stredného vzdelávania disponuje nasledujúcimi základnými kompetenciami, 
ktoré vychádzajú zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov a špecifických cieľov 
prierezových tém na tomto stupni vzdelávania: 

 pozná a uplatňuje efektívne techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov;  
 vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou; 
  používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je schopný 

aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového myslenia; 
  používa informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa a pre svoj život;  
 vyhľadá a využije viaceré informácie a možnosti pri plánovaní úloh a riešení problémov s 

uplatnením zásad kritického myslenia; 
  dokáže aplikovať osvojené poznatky a metódy prírodných vied vo svojom živote; 
  uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine; 
  posúdi svoje silné a slabé stránky s ohľadom na svoje ďalšie vzdelávanie a budúce profesijné 

záujmy; 
  chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné princípy zdravého 

životného štýlu v každodennom živote; 
  uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom živote a živote celej 

spoločnosti;  
 prijíma rozmanitosť ako prirodzenú súčasť spoločnosti; 
  pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných;  
 má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte.  

 svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, 
 je schopný  vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, 

v rodine a v spoločnosti, 
 je schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie , 
 dokáže uzatvárať kompromisy, 
 je schopný  vyhľadávať, hodnotiť a využívať  pri učení rôzne zdroje informácií, 
 má osvojené metódy štúdia a práce s informáciami, 
 pozná metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať o prírodovedných 

otázkach, 



 má schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení  problémov, 
 dokáže vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo 

všeobecných dejín 
 dobre ovláda slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho 

vyjadrovania, 
 ovláda dva svetové jazyky, 
 ovláda prácu s IKT, 
 je schopný vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, 
 je si vedomý svojich kvalít a je pripravený uplatniť sa v zamestnaní 
 dokáže  byť zodpovedný za svoj život, 
 na záver deväť ročného štúdia na základnej škole by mali žiaci teoreticky a prakticky ovládať 

vybrané úlohy Kurzu na ochranu človeka a prírody: 
 
Ďalej dokáže: 
 z ochrany človeka a prírody riešenia mimoriadnych situácií – civilná ochrana, 
 zo zdravotnej prípravy vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 vie zvládnuť základné činnosti pri pohybe a pobyte v prírode a tematiku o významných a 

aktuálnych problémoch ochrany človeka, prírody a krajiny, 
 z dopravnej výchovy v správaní sa a pohybu po dopravných komunikáciách, 
 z oblasti bezpečného správania sa v škole i mimo nej, 
 

Získané kompetencie žiaka menia svoju kvalitu (rozvíjajú sa) v priebehu jeho ďalšieho vzdelávania. 
 
Absolventi školy by mali zvládnuť aj: 
 
Spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa: 
 
Mal by poznať / uplatniť 

- svoje techniky učenia, svoje silné a slabé stránky, 
- základné princípy svojho životného smerovania, 
- svoje získané spôsobilosti v praktických životných situáciách, 
- uvedomovať si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

osobného rozvoja, 
- dokázať reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových 

poznatkov a informácií a uplatňovať rôzne stratégie učenia sa, 
- dokázať kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať, 
- kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si svoje ďalšie rozvojové 

možnosti. 

Sociálne komunikačné spôsobilosti: 
 
Mal by vedieť 

- ovládať základné formy sociálnej komunikácie, 
- používať základnú a primerane i rozšírenú slovnú zásobu (materinský i cudzí jazyk), 
- rozumieť hovorenej i textovej komunikácii v materinskom a vo zvolenom cudzom jazyku, 
- vytvárať dobré medziľudské vzťahy na základe multikultúrnosti a poznania ľudských vlastností, 
- dokázať využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a 

vyjadrovaní informácií rôzneho typu, mať adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci 
situácii a účelu komunikácie, 



- efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné technológie, 
- prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používať odborný jazyk. 

Spôsobilosť riešiť problémy: 
 
Mal by mať 

- osvojené vzorce správania a riešenia problémov, 
- zmysel pre kritické myslenie a cit pre sebakritiku a konštruktívnu kritiku, 
- mal by chápať význam a uplatňovať formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú 

základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na 
prevzatí osobnej zodpovednosti, 

- dokázať spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomovať si aj potrebu 
zvažovať úrovne ich rizika, 

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov, kompetencie 
(spôsobilosti) občianske, 

- má osvojené základné humanistické hodnoty a zmysel národného kultúrneho dedičstva, 
uplatňovať a ochraňovať princípy demokracie, 

- dokáže vyvážene chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 
spoločnosti, 

- dokáže uvedomovať si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim 
povinnostiam, prispievať k naplneniu práv iných. 

Spôsobilosti občianske: 
Mal by rešpektovať 

- právo, ústavu a spoločenské normy správania vychádzajúce z kultúrno-historického dedičstva 
a našich tradícií, 

- rozumieť ochrane zdravia a života človeka i celej spoločnosti a životného prostredia, 
- zákony fungovania spoločnosti a zaujímať sa o ich riešenie. 

Spôsobilosti sociálne a personálne: 
 
Mal by vedieť 

- prijať pravidlá spolupráce a pracovať v tíme, 
- preukázať svoju zodpovednosť a spolupatričnosť pri prezentácii spoločnej práce, 
- na základe poznania hodnoty svojej osobnosti riadiť svoje správanie, rešpektovať názory iných, 

vedieť sa   presadiť v spoločnej diskusii, 
- projektovať svoju budúcnosť rozvojom svojej osobnosti a uskutočnením svojich cieľov, 
- dokázať na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú 

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

a potrebami, 
- osvojiť si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomovať si 

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

prospešné zmeny v medzi osobných vzťahoch. 

Spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 
 
Mal by vedieť 



- oceniť interkultúrne dedičstvo a historické tradície, 
- používať základné pravidlá spoločenského správania, primerane k situácii zaujať svoj postoj 

a konať kultivovane, 
- pomenovať a rozlíšiť umelecké druhy a štýly, používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky, 
- uvedomiť si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti, 
- ceniť si a rešpektovať umenie a kultúrne historické tradície, 
- byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

Digitálna spôsobilosť: 
 
Mal by vedieť: 

- používať pri učení sa informačné a komunikačné technológie, 
- rozvíjať základy potrebných počítačových aplikácií (grafického a textového editora), 
- vytvárať jednoduché tabuľky, grafy a prezentácie, 
- vysvetliť princípy nahrávania a prehrávania zvukov a videí, 
- komunikovať pomocou elektronických médií, 
- poznať a vysvetliť možnosti využitia internetu a mobilu i vyplývajúce riziká, 
- určiť rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 
- mať osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja, 
- používať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou. 

Spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti: 
 
Mal by vedieť 

- projektovať, riešiť problémové úlohy, navrhovať nové riešenia, zaujať rolu lídra skupiny, 
- poznať rizika podnikania a nezodpovednej činnosti, 
- samostatne rozhodovať, prevziať na seba zodpovednosť za svoje činy, 
- dokázať inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty 

so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote, 
- prijať prehry i víťazstvá. 

Po získaní nižšieho stredného vzdelania na našej škole môže absolvent našej školy pokračovať v 
štúdiu na ktorejkoľvek škole poskytujúcej vyššie stredné vzdelanie, úspešný bude hlavne v školách so 
všeobecným zameraním. Vďaka získaným učebným návykom by mal dobré výsledky dosahovať aj na 
školách so špecifickým zameraním. Úspešnému absolventovi 9. ročníka sa do doložky vysvedčenia na 
konci školského roku napíše: Žiak/žiačka získal/a nižšie stredné vzdelanie 

3.6. Pedagogické výchovné a vzdelávacie stratégie školy  

Výchovné a  vzdelávacie stratégie školy predstavujú spoločne dohodnuté a  uplatňované  postupy,  
metódy  a  formy práce  všetkých  učiteľov  našej školy tak,  aby viedli k utváraniu a rozvíjaniu všetkých  
kľúčových spôsobilosti žiakov a napĺňaniu profilácie školy. 

Našim cieľom je znižovať podiel encyklopedického odovzdávania vedomostí žiakom,  výkladových 
a frontálnych foriem vyučovania a zväčšovať podiel aktívneho  a zážitkového učenia sa žiakov na 
vyučovaní. Budeme sa snažiť preferovať a podporovať tak samostatnú ako i tímovú prácu žiakov na 
vyučovaní, krátkodobé i dlhodobé samostatné aj  tímové projekty, prezentáciu a obhajobu žiackych 
výstupov, praktickú a tvorivú výučbu ako i účelné využívanie informačno-komunikačných technológii 
vo všetkých oblastiach školskej práce. Časť vyučovania zrealizujeme formou besied, projektových dní, 



exkurzií, praktických aktivít, terénnych cvičení a pozorovaní, účelových cvičení a didaktických hier, 
športových aktivít i v škole v prírode. Pozornosť sústredíme i na rozvoj nadania a talentu žiakov 
zapojením do rôznych predmetových súťaží a na prípravu žiakov na tieto súťaže.  Osobitnú pozornosť 
budeme venovať žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.   

V stratégii, ktorou chce škola smerovať k cieľom základného vzdelania, sme si vytýčili tri základné 
piliere: 

T o l e r a n c i a  

- individuálny prístup, 
- integrácia žiakov so ŠVVP, 
- práca špeciálneho pedagóga, 
- rešpektovanie osobnosti, individuálnych rozdielov, 
- multikultúrna výchova, 

T v o r i v o s ť  

- projekty a prezentácie prác, 
- medzipredmetové vzťahy, 
- podpora netradičných foriem vyučovania ( besedy, výlety, exkurzie, školy 

v prírode, projektové dni), 
- účasť na súťažiach a olympiádach, 
- práca s informáciami, 

T í m  

- demokratické riadenie, 
- jasné pravidlá pre spolužitie v škole, 
- zapojenie žiakov do riešenia problémov v škole ( žiacka školská rada), 
- otvorená a vecná komunikácia, 
- zodpovednosť za zverené úlohy. 

Aby sme vychovali žiaka jazykovo gramotného, športovo zdatného a zručného v oblasti IKT, 
uplatňujeme tieto preferované metódy učenia sa: 

 metódy tvorivo-humanistické, 
 metódy využitia aplikačných úloh, 
 metódy rozvoja kritického myslenia (analýza, syntéza), 
 metódy prvkov globálnej výchovy (regionálna a multikultúrna výchova), 
 metódy rozvoja čitateľskej, prírodovednej a finančnej gramotnosti. 

V rámci efektívnosti vyučovacieho procesu: 

 vo všetkých predmetoch využívame prvky environmentálnej výchovy, zapájame sa do 
rôznych projektov, zúčastňujeme sa besied a kultúrnych predstavení, 

 vedieme žiakov k zdravému životnému štýlu s cieľom zlepšenia prostredia školy a 
vychovávame ich k zdravému spôsobu života, 

 poskytujeme odbornú pomoc špeciálnej pedagogičky žiakom so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy 

 v rámci prevencie drogovej závislosti usporadúvame besedy s členmi policajného zboru, 
lekárom, premietame aktuálne filmy, zúčastňujeme sa koncertov, organizujeme bohatú 
mimoškolskú činnosť. 



Využívame aj iné formy výchovy a vzdelávania: 

 škola v prírode pre žiakov  4. ročníka 
 envirokurz pre žiakov 5. ročníka 
 základný a zdokonaľovací plavecký výcvik  
 lyžiarsky výcvik 
 dopravný výcvik na dopravnom ihrisku 
 exkurzie, besedy, prednášky, projektové a tematické dni 
 spoločenské a kultúrne akcie pre žiakov 

3.7. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Cieľom  výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je okrem 
všeobecných cieľov, vychovávať a vzdelávať týchto žiakov tak, aby čo najviac rozvinuli vlastné 
kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali a prežívali vlastný život, aby sa stali tvorcami 
hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou. Za veľmi dôležité považujeme v spolupráci 
s rodinou, špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom a so zariadeniami výchovného poradenstva 
a prevencie identifikovať špeciálne potreby žiakov včas. 

Do tejto kategórie zahrňujeme žiakov so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného 
prostredia. 

Ž i a c i  s o  z d r a v o t n ý m  z n e v ý h o d n e n í m  

Škola už niekoľko rokov vzdeláva v bežných triedach aj žiakov so špeciálnymi výchovno- 
vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a vytvára pre nich optimálne podmienky. Je otvorená pre všetkých 
žiakov s rozličnými vzdelávacími potrebami i rozličnými predpokladmi na učenie. 

a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením 
 na škole pracuje špeciálna pedagogička a asistentky učiteľa 
 pri integrácii žiakov i pri riešení problémov v učení iných žiakov spolupracujeme s CPPP 

a P Žilina, SCŠPP Žilina, CŠPP Žilina, CŠPP Jamník, Dialóg, a. s. Bratislava, klinickými 
psychológmi, klinickými logopédmi. 

 Najčastejšie poruchy žiakov, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie: 

 poruchy aktivity a pozornosti, 
 vývinové poruchy učenia (VPU), 
 narušená komunikačná schopnosť (NKS), 
 zdravotné oslabenie - žiaci chorí a zdravotne oslabení, 
 viacnásobné postihnutia. 

Integrovaniu žiaka predchádza príprava a vytvorenie podmienok pre jeho ďalšie vzdelávanie i pre 
celkový rozvoj osobnosti - príprava vyučujúcich v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou, príprava 
triedy a umiestnenie žiaka, príprava kolektívu žiakov, zabezpečenie potrebných učebníc, špeciálnych 
pomôcok, učebného materiálu, vypracovanie dokumentácie žiaka, individuálneho výchovno- 
vzdelávacieho programu, podľa potreby aj úprava učebného plánu, príprava práce s asistentkami učiteľa, 
príprava a vytvorenie programu práce so špeciálnou pedagogičkou. 

Vzdelávanie týchto žiakov uskutočňujeme formou individuálnej integrácie do bežných tried. Týmto 
žiakom vytvárame podmienky pre ich úspešné vzdelávanie kombináciou špeciálnych pedagogických 
postupov a alternatívnych metód a foriem práce, so zreteľom na osobnostné špecifiká žiaka - 
rešpektujeme pomalšie tempo niektorých žiakov,  preferujeme u nich ústnu formu overovania 
vedomostí, oceňujeme i malé pokroky, častejšie kontrolujeme pochopenie učiva. 



Pre integrovaných žiakov v spolupráci  špeciálneho pedagóga, triednych učiteľov a vyučujúcich 
v danom ročníku vypracúvame individuálne výchovno-vzdelávacie programy, rešpektujeme 
vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami škola zabezpečuje podľa potrieb 
žiakov a svojich možností potrebné učebné a kompenzačné pomôcky. 

V tejto oblasti našej práce je nutná zvýšená spolupráca školy, rodičov, špeciálnej pedagogičky 
a odborných zamestnancov zariadení výchovného poradenstva a prevencie. V rámci školy ide najmä 
o spoluprácu triedneho učiteľa, špeciálnej pedagogičky s ostatnými vyučujúcimi a s vedením školy. 
Zásadnou podmienkou úspešnej práce s týmito žiakmi je neustála komunikácia s rodičmi žiaka. 

Zásady komunikácie učiteľa s rodičom : 

- získanie si dôvery rodičov, poskytujeme im jasné a zrozumiteľné informácie, podporujeme 
a povzbudzujeme ich pri riešení problémov, 

- vzájomné počúvanie sa, rozhovor musí prebiehať v pokojnej atmosfére,  
- pedagóg hľadá neustále riešenia ako pomoc pre rodiča, 
- stanovíme si „pravidlá spolupráce“, ujasníme si pojmy a trváme na dodržiavaní týchto 

pravidiel, 
- celý rozhovor je jasnou snahou učiteľa poradiť rodičom, hľadať riešenia a ponúknuť im 

pomoc, 
- uskutočňujeme zápis zo stretnutia s autentickým podpisom rodiča a všetkých zúčastnených, 

ktorý eviduje triedny učiteľ, školský špeciálny pedagóg a vedenie školy. 

Ž i a c i  z o  s o c i á l n e  z n e v ý h o d n e n é h o  p r o s t r e d i a  

Pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia škola úzko 
spolupracuje so zákonnými zástupcami žiakov. 

Škola spolupracuje pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia so zriaďovateľom školy, príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne 
ďalšími dotknutými subjektmi. 

Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytuje škola príslušné úľavy podľa platných 
zákonov. v rámci vyučovania zabezpečujeme možnosť individuálnej práce s vybratými žiakmi 
prostredníctvom školskej špeciálnej pedagogičky s cieľom systematickej a intenzívnej korekcie 
a reedukácie zdravotného znevýhodnenia a realizácie obsahu špecifických predmetov vzdelávacích 
programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

Ž i a c i  s  n a d a n í m  

Starostlivosťou o talenty a o žiakov s nadaním sa snažíme predchádzať ich odchodu na osemročné 
a šesťročné gymnáziá, športové školy a školy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, matematiky 
a prírodovedných predmetov.  

Individuálne výchovno-vzdelávacie programy týchto žiakov zohľadňujú stupeň ich nadania. 

Umožňujeme žiakom rozvíjať ich vnútorný potenciál, využívať ich špecifické schopnosti (snažíme 
sa uspokojiť ich záľubu v riešení problémových úloh, rozširujeme vzdelávací obsah a témy 
v jednotlivých predmetoch nad rámec štátneho vzdelávacieho programu, umožňujeme im prejaviť 
a uplatniť ich vedomosti a schopnosti pri reprezentácii školy). 

Rozšírime spoluprácu s externými odborníkmi – učiteľmi škôl vyššieho stupňa, pracovníkmi 
výskumných a vývojových inštitúcii, výrobných závodov, športovými trénermi, aktívnymi umelcami. 



Odborné personálne zabezpečenie: 
■ školská špeciálna pedagogička, 

■ asistentky  učiteľa, 

■ odborné poradenstvo psychológa z CPPP a P, 

■ spolupráca špeciálnej pedagogičky s výchovnou poradkyňou i ostatnými vyučujúcimi, 

■ v rámci prípravy na vzdelávanie žiakov so ŠVVP absolvovala špeciálna pedagogička školenie 
o špecifických poruchách učenia,  

■ tímová spolupráca počas celej integrácie každého žiaka (riaditeľka školy, triedny učiteľ, 
vyučujúci hlavných predmetov, školská špeciálna pedagogička, rodičia, asistentky učiteľa, 
vychovávateľka), 

■ školská špeciálna pedagogička pracuje so žiakmi: 
a) v rámci vyučovacej činnosti - kooperatívne vyučovanie v triede na hodinách, 
b) individuálne vyučovanie - utvrdzovanie učiva, príprava a vypracovanie kontrolných prác, 
c) reedukačné cvičenia pri poruchách učenia a správania, rozvíjanie psychických funkcií, 

terapeutické cvičenia, 
d) príprava pomôcok a didaktického materiálu pre žiakov, 
e) špeciálno-pedagogická diagnostika, 
f) vypracovanie a vedenie dokumentácie pre integrovaných žiakov, 
g) konzultácie a poradenstvo pre učiteľov i rodičov, 
h) spolupráca s výchovnou poradkyňou, poradenskými zariadeniami, 
i) konzultácie a poradenstvo pri zápise žiakov do 1. ročníka, 
j) cvičenia na rozvíjanie komunikačných zručností žiakov s oneskoreným vývinom reči. 

Spolupráca s rodičmi: 
Pred integrovaním žiaka sa všetky podmienky prekonzultujú s rodičmi, rešpektujú sa ich návrhy a 

požiadavky, dohodnú sa pravidlá a spolupráca, podľa potreby majú poskytnutú odbornú pomoc, 
poskytnuté pomôcky pre prácu s dieťaťom doma. 

V stanovených intervaloch sa výsledky žiaka prehodnocujú a dohodnú sa ďalšie postupy. 



4. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

4.1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov  

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 
spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú 
jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri 
odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a kompetenciami 
žiaka. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na 
hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych – celkových (komplexných) výsledkov sa sústredíme na 
rozpracovanie normatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia, (hodnotenie 
zamerané na plnenie kritérií stanovených štandardom). Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom 
hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných.  

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodického pokynu č. 22/2011 
na hodnotenie žiakov základnej školy a tiež z vnútorného predpisu Systém hodnotenia žiakov. 
Hodnotenia a klasifikácia žiaka sa uskutočňuje ako priebežné hodnotenie a celkové hodnotenie. 

Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje na vyučovacích hodinách z jednotlivých predmetov. Celkové 
hodnotenie žiaka sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka, vyjadruje výsledky 
klasifikácie a slovného hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Stupne celkového 
hodnotenia sa uvádzajú na vysvedčení. 

Žiakov budeme hodnotiť na základe vopred spracovaných kritérií, prostredníctvom ktorých budeme 
sledovať individuálny vývoj a rast žiaka. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude 
brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.  

Hodnotenie spôsobilostí žiaka nebudeme podmieňovať hodnotením jeho správania.  

Celkové hodnotenie a klasifikácia žiaka sa prerokuje a odsúhlasí v pedagogickej rade školy. 
Pochvaly a iné ocenenia sa budú udeľovať za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo 
statočný čin. Zaznamenávajú sa do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka. 

Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo 
opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu 
stupňa zo správania. 

O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľka preukázateľným spôsobom zákonného 
zástupcu žiaka. Zaznamenáva sa do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.  

Nebudeme rozdeľovať žiakov na úspešných a neúspešných. Budeme odlišovať hodnotenie 
spôsobilostí od hodnotenia správania. Hodnotenie bude postavené na plnení konkrétnych a splniteľných 
úloh. 

Hodnotenie bude založené na diagnostikovaní a uplatňovaní osobného rozvoja žiaka. 
Každý žiak musí mať možnosť zažívať úspech. 
Žiaci sa učia na vlastných chybách, ktorých odstraňovanie napomáha rozvoju žiaka. 
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

budeme zohľadňovať poruchy a postihnutie žiaka. 

 



Využívať budeme: 

■ slovné hodnotenia 

■ klasifikáciu 

■ klasifikáciu a slovné hodnotenie 

■ bodovo-slovné hodnotenie 

■ formatívne hodnotenie (na zvýšenie kvality) 

■ sumatívne hodnotenie (na rozhodovanie) 

4.2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov 

V systéme práce s ľuďmi má hodnotenie zamestnancov veľký význam preto, že pomáha riaditeľke 
školy spoznávať učiteľov, vychovávateľov, odborných zamestnancov ako aj nepedagogických 
zamestnancov z pracovnej i mimopracovnej stránky, umožňuje poznávať najúčinnejšie motivačné 
prvky, pomáha vychovávať zamestnancov, viesť ich k tvorivosti a kreativite, viesť ich k vyššej 
pracovnej morálke, k lepšiemu vzťahu k práci. 

Schopnosť správne ohodnotiť pedagogických zamestnancov predpokladá stanoviť presné kritériá, 
východiskom čoho je komplexný pohľad na pedagogického zamestnanca v oblastiach: 

■ predpoklady pre pracovnú činnosť - kvalifikácia, úroveň vedomostí a zručností, foriem a 
metód práce, organizačných schopností, 

■ postoje k práci - pracovná morálka, záujem, iniciatíva, tvorivosť, inovátorstvo, dodržiavanie 
termínov, 

■ kvalita výchovno-vyučovacích výsledkov - plnenie učebných osnov, úroveň práce s triedou, 
dokumentácia, vyučovacie výsledky, uplatňovanie nových foriem práce, rozvíjanie tvorivosti 
žiakov, 

■ sociálna úroveň - vzťah ku kolegom, žiakom i rodičom, miera konfliktov, či pomoci ostatným, 

■ mimopracovná činnosť a činnosť mimo vyučovania - vedenie PK, MZ, kabinetu, knižnice, 
školskej kroniky, funkcie, výzdoba školy, spolupráca na projektoch, propagácia školy na 
verejnosti; organizovanie akcií so žiakmi, príprava žiakov na súťaže. 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov bude vykonávané na základe presne stanovených kritérií. 
Kritériá hodnotenia, budú prerokované so zástupcami zamestnancov a budú s nimi oboznámení všetci 
pedagogickí zamestnanci školy.  

Kritéria hodnotenia budú zohľadňovať:  

- pozorovania, v rámci hospitačnej činnosti vedúcich zamestnancov školy, 
- vzájomné hodnotenia učiteľov – otvorené hodiny, vzájomné hospitácie, 
- výsledky hodnotiacich rozhovorov, 
- hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy, 
- výsledky žiakov,  ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané 

naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov v prijímacom konaní), 
- časovú náročnosť na zabezpečenie výučby jednotlivých predmetov, 
- sledovanie pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa, 
- hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 

učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod., 
- úroveň práce pedagogických zamestnancov v ďalších funkciách – vedúci MZ, PK, výchovný 

poradca, koordinátor a pod. 
- úroveň vedenia pedagogickej dokumentácie 



4.3. Hodnotenie- autoevalvácia školy  

Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci a ich rodičia/zákonní zástupcovia získali dostatočné 
a hodnoverné informácie o tom, ako ich deti zvládajú požiadavky školy, konštatovanie úrovne 
existujúceho stavu, aby aj verejnosť vedela, ako škola plní a aké výsledky dosahuje pri napĺňaní cieľov, 
ktoré sú na žiakov kladené v Štátnom vzdelávacom programe, ako aj v Školskom vzdelávacom 
programe.  

Dôraz v hodnotení školy je kladený najmä na konštatovanie úrovne existujúceho stavu a na 
zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  

- ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v ŠkVP a ich 
reálnosť a stupeň dôležitosti, 

- posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v ŠVP,  
- oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky,  
- oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení. 

V záujme zistenia objektívnej skutočnosti budeme vykonávať monitoring: 

- stavu a podmienok na vzdelávanie, teda priebehu vzdelávania,  úrovne vyučovacieho procesu, 
používaných metód a foriem práce vo vyučovaní, 

- úrovne podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
- spokojnosti rodičovskej verejnosti s prácou vedenia školy a prácou učiteľov,  
- stavu a úrovne školského prostredia a klímy školy. 

Ako základné nástroje monitoringu na zisťovanie úrovne stavu školy budú:  

- dotazníky pre žiakov a ich rodičov, 
- dotazníky pre absolventov školy, 
- analýza úspešnosti žiakov na vedomostných súťažiach a olympiádach, 
- SWOT analýza školy, prípadne hodnotenej triedy.  

Kritérium pre nás bude spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov školy, ako aj 
každého žiaka školy. 



5. Prierezové témy 

Neoddeliteľnou súčasťou obsahu primárneho a nižšieho stredného vzdelávania sú prierezové témy. 
Tieto sa prelínajú vzdelávacími oblasťami. Odrážajú aktuálne problémy  súčasnosti, sú návodom na ich 
prevenciu a riešenie, ale zároveň slúžia aj na prehĺbenie základného učiva, zdôraznenie aplikačného 
charakteru, majú prispieť k tomu, aby si žiaci rozšírili rozhľad, osvojili si určité postoje, hodnoty, 
rozhodovanie. Prepájajú rôzne oblasti základného učiva, prispievajú ku komplexnosti vzdelávania 
žiakov a pozitívne ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania kľúčových spôsobilosti žiakov. 

Vo vyučovacom procese pre prvý stupeň využijeme tieto prierezové témy:  

 osobnostný a sociálny rozvoj - OSR, 

 environmentálna výchova - ENV, 

 mediálna výchova - MDV, 

 multikultúma výchova - MUV, 

 ochrana života človeka a zdravia - OZO, 

 regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - RLK, 

 výchova k manželstvu a rodičovstvu - VMR, 

 dopravná výchova - DOV, 

 finančná gramotnosť - FIG. 

 

Vo vyučovacom procese pre druhý stupeň využijeme tieto prierezové témy: 

 osobnostný a sociálny rozvoj - OSR, 

 environmentálna výchova - ENV, 

 mediálna výchova - MDV, 

 multikultúma výchova - MUV, 

 ochrana života človeka a zdravia - OZO, 

 výchova k manželstvu a rodičovstvu - VMR, 

 finančná gramotnosť - FIG. 

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

jednotlivých predmetov. 

D o p r a v n á  v ý c h o v a  ( D O V )  

Úlohou dopravnej výchovy na našej škole k bezpečnosti v cestnej premávke bude pripraviť žiakov 
na samostatný pohyb na komunikáciách v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov. 

Ciele dopravnej výchovy v našej škole budú zamerané na tri, proporcionálne rozvíjajúce sa, oblasti   
osobnosti žiaka: kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú.  

Ciele dopravnej výchovy sme vytýčili v zmysle týchto kritérií: 

- vedieť pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne 
záväznými právnymi predpismi,    

- naučiť žiaka vedomému  správaniu sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri 
chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

- naučiť zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec), 

- naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 
aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 



- vedieť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

- vedieť 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. 

Realizácia prierezovej témy dopravná výchova: 

- projekt SPRÁVAJ SA NORMÁLNE v spolupráci s PZ v Terchovej, 

- beseda s príslušníkom dopravnej polície PZ SR, 

- didaktické hry a účelové cvičenia, 

- návšteva dopravného ihriska v Krasňanoch, 

- súťaž NA BICYKLI BEZPEČNE v areáli školy, 

- projekt Záchrana života v spolupráci so Záchrannou zdravotnou službou v Žiline,  

- súčasť učebných osnov jednotlivých predmetov 

- súťaž: www. nabicyklibezpečne3D. sk - interaktívna hra/súťaž, spolupráca so skupinou 
Terra Grata 

- deň pešej chôdze do školy, 

- týždeň bez áut - Do školy na bicykli + tvorba plagátov + Získaj kartu Petra Sagana 

- organizovať súťaže žiakov základných škôl zamerané na overovanie vedomostí, zručnosti 
a návykov v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. 

O s o b n o s t n ý  a  s o c i á l n y  r o z v o j  ( O S R )  

- na dosiahnutie cieľov tejto prierezovej tematiky vymedzíme priestor predovšetkým 
v náukových predmetoch formou besied, diskusií, dotazníkov, prípadne s pozvanými 
odborníkmi na témy: sebahodnotenie, sebapoznanie, sebavzdelávanie, sebaúcta, dobré 
a slabé stránky, sebadôvera, prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život 
a sebavzdelávanie, šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok, kvalitu 
medziľudských vzťahov so zameraním na stav na škole, 

- uverejňovanie žiackych postrehov, názorov a postojov vo forme novinových príspevkov  v 
obecnom časopise,  

- tvorivé dielne – TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM. 

E n v i r o n m e n t á l n a  v ý c h o v a  ( E N V )  

Táto prierezová téma učí žiakov uvedomovať si dôležitosť vnímania životného prostredia a jeho 
ohrozenia na celom svete. Žiaci získavajú potrebné zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému 
prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú pre nich vhodné – chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný 
vzťah k domácim zvieratám aj k zvieratám v prírode. 

Environmentálna výchova je začlenená do jednotlivých učebných osnov všetkých vyučovacích  
predmetov, ale najmä do predmetov – biológia, geografia.  

Realizácia prierezovej témy environmentálna výchova 

- spolupráca: Správa NP Malá Fatra, Klub slovenských speleológov Varín, 

- praktické aktivity v prírode, 

- didaktické hry a účelové cvičenia, 

- 22. apríla DEŇ ZEME – prednášky, praktické aktivity, vychádzky do prírody,  

- apríl – TÝŽDEŇ LESA - prednášky, praktické aktivity, vychádzky do prírody, 

- literárna súťaž s názvom ČO ROZPRÁVA LES, 



- súťaže Envirootázniky, ekofoto „Láska v zelenom“, 

- príprava žiakov na predmetové súťaže – biológia, geografia, chémia. 

 

M e d i á l n a  v ý c h o v a  ( M D V )  

Mediálnu výchovu začleníme do jednotlivých učebných osnov všetkých vyučovacích  predmetov, 
aby sa žiaci učili kompetentne zaobchádzať s rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne využívali 
médiá a ich produkty,  poznali a chápali pravidlá fungovania „ mediálneho sveta“ a primerane veku sa 
v ňom orientovali.  

O c h r a n a  č l o v e k a  a  z d r a v i a  ( O Z O )  

Prierezová téma sa bude realizovať jedenkrát ročne na prvom stupni samostatnou organizačnou 
formou vyučovania - didaktickými hrami a dvakrát ročne na druhom stupni - účelovými cvičeniami. 

Touto prierezovou témou budeme integrovať postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na 
ochranu života  a zdravia v mimoriadnych situáciách, pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu 
vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Obsah učiva bude 
orientovaný predovšetkým na zvládnutie situácií, ktoré vznikli v dôsledku priemyselných 
a ekologických havárií, dopravných nehôd, živelných pohrôm a prírodných katastrof. 

M u l t i k u l t ú r n a  v ý c h o v a  ( M U V )  

Žiaci sa čoraz častejšie dostávajú v osobnom i verejnom živote do kontaktu s ľuďmi z rôznych krajín 
sveta. Vplyv  rozličných kultúr národov,  národností, národnostných menšín a etnických skupín, bude 
v  čoraz väčšej miere  bude ovplyvňovať ich bežný život. Prostredníctvom tejto prierezovej témy 
budeme žiakov pripravovať, aby boli  na tieto výzvy pripravení, aby boli schopní rešpektovať 
a tolerovať  rôzne kultúry vo svojom okolí.  Multikultúrnu výchovu začleníme do učebných osnov 
všetkých vyučovacích predmetov. Realizovať ju budeme tiež prostredníctvom: 

- spolupráce s UNICEFom  

- projektu e-twinning, 

- besied, kultúrnych akcií, 

- zapojenia žiakov i pedagógov našej školy do projektu „Pomoc na diaľku“ – adopcia 
afrického žiaka. 

R e g i o n á l n a  v ý c h o v a  a  t r a d i č n á  ľ u d o v á  k u l t ú r a  ( R L K )  

Túto prierezovú tému začleníme do učebných osnov všetkých predmetov primárneho vzdelávania. 
U žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania ju budeme rozvíjať predovšetkým prostredníctvom 
spolupráce s obcou - zapájaním žiakov do prípravy a programu tradičných obecných dní. Realizáciou  
regionálnej výchovy v škole  bude i tradičné  stavanie mája, či chodenie Lucií, Mikuláš. 

V ý c h o v a  k  m a n ž e l s t v u  a  r o d i č o v s t v u  ( V M R )  

Prierezovú tému  výchova k manželstvu a rodičovstvu  prezentujeme vo vyučovaní viacerých 
učebných predmetov, avšak kľúčové postavenie má spoločenskovedné učivo prvouky,  prírodovedy a 
vlastivedy - tematické celky : Rodina, domov a jeho okolie, zo živej prírody, človek, človek a životné 
prostredie. Nemalou mierou sa podieľajú aj  literárna, výtvarná, náboženská a etická výchova.   Na 
druhom stupni je ťažisko VMR v predmetoch literárna výchova, etická výchova a náboženská výchova. 
Dopĺňajú ju predmety prírodopis, občianska náuka, telesná, výtvarná výchova .  

Oblasti záujmu sú - Výchova v rodine, Zásady zdravého života, Negatívne dôsledky fajčenia, 
alkoholu a ďalších drog na zdravie a správanie človeka, Rovnoprávnosť pohlaví , Vznik a vývoj 



ľudského jedinca,  Zmeny v organizme dieťaťa v období puberty, Priateľstvo, Kultivované dospievanie, 
Anatómia a fyziológia rozmnožovacích ústrojov, Zodpovedný prístup k sexualite, Negatívny vplyv 
drogových závislostí na sexuálne a reprodukčné zdravie človeka, Zásady bezpečného správania sa 

o vychovávať a pripravovať deti a mládež na zodpovedný partnerský vzťah, manželstvo       
a rodičovstvo - poukazovať na rodinu ako na základnú a funkčnú jednotku spoločnosti 

o  rozvíjať toleranciu, úctu a zodpovednosť  - rozvíjať pozitívne sebavedomie, pestovať 
sebaúctu,  zodpovednosť žiakov voči sebe a iným,  schopnosť prevziať zodpovednosť za 
vlastné správanie 

o formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými: vytvárať a zvládnuť vzťahy,  
odhaľovať a riešiť problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, vypočuť mienku iných 
v diskusii, potláčať vulgarizáciu jazyka 

o chápať lásku ako súčasť sexuality -  poskytnúť žiakom/žiačkam prvotné informácie o vzniku 
a vývine ľudského jedinca, o  starostlivosti rodičov o dieťa (výživa a opatera),- poskytnúť 
žiakom/žiačkam základné poznatky o biologických, emocionálnych a sociálnych zmenách 
v puberte.  

o  pomôcť žiakom odolávať negatívnym vplyvom – predčasný sexuálny život, drogy, AIDS 
o formovať právne vedomie žiakov ( Deklarácia práv dieťaťa, antidiskriminačný zákon), 

naučiť sa uplatňovať ich svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. 
o  pripravovať na kritické obdobie psychosomatického vývinu - vzťah medzi  telesným 

stavom a psychickými a emocionálnymi zložkami, rešpektovať 3 základné oblasti – 
poznávaciu, emocionálnu, vôľovú .  

F i n a n č n á  g r a m o t n o s ť  ( F I G )  

Výchovno-vzdelávací proces na prvom stupni základnej školy je spravidla realizovaný jedným 
vyučujúcim. Implementácia finančnej gramotnosti je preto jednoduchšia, je možné realizovať blokové 
vyučovanie i samostatné aktivity v rámci učebných predmetov. Na druhom stupni základnej školy by 
žiaci mali mať viac skúseností so situáciami, v ktorých bolo potrebné uplatniť finančnú gramotnosť. Je 
možné využívať túto skúsenosť a nadväzovať na ňu.  

Vzhľadom na predmetové zameranie učiteľov je nutná ich väčšia súčinnosť. Je vhodné nájsť 
spoločné témy a na nich ukázať komplexnosť finančnej gramotnosti.  

Predmety, do ktorých je možné finančnú gramotnosť priamo začleniť, sú napríklad: slovenský jazyk 
a literatúra – diskusia, argument, diskusný príspevok, E-mail, plagát, inzerát alebo reklama. 

 Z matematiky možno použiť napríklad násobenie a delenie prirodzených čísel, počtové výkony s 
prirodzenými číslami, riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie, 
počtové výkony s desatinnými číslami, percentá, počtové výkony s celými číslami, pravdepodobnosť, 
štatistika, riešenie lineárnych rovníc a nerovníc, grafické znázorňovanie závislostí a štatistika.  

Informatika ponúka komunikáciu prostredníctvom IKT – vyhľadávanie informácií,  počítačová 
kriminalita, legálnosť programov, autorské práva a iné. Na občianskej náuke možno spomenúť  štát 
a právo,  trestné právo a ekonomický život v spoločnosti a ekonomické hodnoty.  

Náboženská výchova a etika poukazuje na pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre, vzory v 
každodennom živote, masmediálne vplyvy, dobré meno a pravda. 

V zmysle Metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti (FG) do ŠkVP 

http://www.minedu.sk/data/att/6639.pdf sú v implementácii finančnej gramotnosti zaradené aj 

odporúčané predmety a témy, rozšírené a doplnené v súlade s realizáciou výuky finančnej gramotnosti 
v podmienkach našej školy. 



6. Profesijné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 

6.1. Legislatívne východiská: 

Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov sa 
zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zodpovednosť 
vedúceho pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  

V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch  a odborných  
zamestnancoch, ktorý v tretej časti rieši profesijný rozvoj, si pedagogický zamestnanec získava, 
rozširuje a udržiava profesijné kompetencie, k čomu podmienky vytvára zamestnávateľ. 

6.2. Ciele 

Hlavný cieľ profesijného  rozvoja 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť profesijného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických a 
odborných zamestnancov sústavný proces získavania vedomostí, zručností a spôsobilostí, ich  
rozširovania a udržiavania, zdokonaľovania a dopĺňania. Súčasťou  profesijného  rozvoja je 
overovanie profesijných kompetencií formou  atestácií, čím  sa  zosúlaďuje spoločenská  potreba 
skvalitňovať  výchovu  a vzdelávanie s osobnými  potrebami pedagogických  zamestnancov  
a odborných zamestnancov so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.  

Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu, 
byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike je súčasťou práce 
vedúceho pedagogického zamestnanca.  

Ďalšie čiastkové ciele vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania.  

Profesijný  rozvoj sa uskutočňuje  prostredníctvom: 

a) vzdelávania 
b) tvorivej  činnosti súvisiacej  s výkonom pracovnej  činnosti, výskumnej, publikačnej  

a umeleckej, 
c) sebavzdelávania a výkonu pracovnej  činnosti alebo 
d) absolvovania odbornej  stáže zameranej na  inovovanie profesijných  kompetencií. 

Vzdelávanie pedagogických  zamestnancov  a odborných zamestnancov sa organizuje  ako: 

1) Adaptačné vzdelávanie: umožňuje získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností 
samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré 
nezíska absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom 
študijnom odbore poskytujúcom žiadaný stupeň vzdelania. Je určené pre začínajúcich 
pedagogických a odborných zamestnancov školy alebo školského zariadenia. Poskytovateľom  
je  škola  alebo  školské  zariadenie. 

2) Aktualizačné vzdelávanie: program a rozsah aktualizačného vzdelávania schvaľuje riaditeľ 
školy. Jeho  cieľom  je  
a) udržanie  alebo  obnovenie  profesijných kompetencií na  výkon pracovných  činností, 
b) získanie  nových vedomostí a  informácií o zmenách v právnych  predpisoch, výchovno-

vzdelávacích programoch, pedagogickej  dokumentácii a ďalšej  dokumentácii, 
c)  získanie  nových vedomostí a  informácií v konkrétnej oblasti pracovnej  činnosti.    



Poskytovateľom  vzdelávania  je  škola. Odborným  garantom aktualizačného vzdelávania je  
pedagogický  zamestnanec  školy s druhou  atestáciou. 

3) Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si, prehĺbiť, rozšíriť 
a inovovať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo 
na štandardný výkon odbornej činnosti. Cieľom inovačného vzdelávania je uplatnenie 
najnovších  poznatkov alebo skúseností z praxe vo  výchove a vzdelávaní. Poskytovateľom je  
VŠ alebo organizácia  zriadená  ministerstvom  školstva. 

4) Špecializačné vzdelávanie zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na výkon 
špecializovaných činností.  
Pedagogickým zamestnancom – špecialistom je triedny učiteľ, výchovný poradca, kariérový 
poradca, uvádzajúci pedagogický zamestnanec, vedúci predmetovej komisie, vedúci 
metodického združenia alebo vedúci študijného odboru, koordinátor informatizácie, iný 
zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom, napríklad poradca pre 
vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, špecialista na výchovu 
a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, 
koordinátor prevencie.  
Odborným zamestnancom – špecialistom je uvádzajúci odborný zamestnanec, supervízor, iný 
zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom napríklad koordinátor 
prevencie, výchovný poradca, kariérový poradca.  

5) Funkčné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich 
činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Poskytovateľom je  VŠ alebo 
organizácia  zriadená  ministerstvom  školstva. 
Vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom je riaditeľ, 
zástupca riaditeľa, vedúci vychovávateľ, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný 
zamestnanec ustanovený podľa osobitného predpisu.  

6) Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie 
kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie 
ďalšieho aprobačného predmetu. Poskytovateľom je  VŠ alebo organizácia  zriadená  
ministerstvom  školstva. 
Kvalifikačné  štúdium sa organizuje  ako doplňujúce pedagogické  štúdium, ktorého  cieľom  
je  získanie kvalifikačného  predpokladu na  výkon  pracovnej  činnosti v kategórii učiteľ, 
vychovávateľ, pedagogický  asistent. 

7) Predatestačné vzdelávanie jeho cieľom je získanie profesijných  kompetencií na  zaradenie 
vyššieho  kariérového  stupňa. Poskytovateľom je  atestačná organizácia.   
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M.R. Štefánika 432, Varín,   poskytne 
priestor iniciatíve učiteľa, umožní mu prezentovať inovačné postupy a nové alternatívne 
trendy vo vyučovaní. Podporí aj autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo 
odporúčaných učebných pomôcok vrátane počítačových programov, učebníc, učebných 
textov, metodických materiálov a pracovných zošitov, iné tvorivé aktivity súvisiace s 
výkonom pedagogickej praxe alebo výkonom odbornej činnosti, napríklad výsledky výskumu, 
odborno-preventívne programy v oblasti  kyberšikany.  

6.3. Situačná analýza 

Škola zamestnáva kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa pravidelne 
zúčastňujú priebežného odborného vzdelávania.  

Požiadavky jednotlivých učiteľov na profesijný rast formou kontinuálne vzdelávania vyplývajú z ich 
zaradenia do jednotlivých kariérových stupňov. Potreba individuálneho a tým pádom aj kolektívneho 
odborného rastu sa javí ako dominantná úloha školy s rešpektovaním  individuálnych  potrieb 
a možností konkrétneho zamestnanca. 



Každý zamestnanec si vyberá vzdelávanie a plánuje svoj profesijný rast podľa  profilácie      školy 
a podľa vlastných požiadaviek. 

Pedagogickí zamestnanci majú ambíciu vzdelávať sa v oblasti IKT, ochrany ľudských práv,  
pohybových zručností (inštruktori lyžiarskych výcvikov), v oblasti  cudzích jazykov a v alternatívnych 
výchovno - vzdelávacích  programoch  ponúkajúcich efektívne a inovatívne vyučovacie formy 
a metódy. 

6.4. Profilácia školy 

Zameranie škola vychádza a nadväzuje na dlhoročné úspechy našej školy v oblasti prírodovedných 
predmetov a jazykového vzdelávania, podporuje a rozvíja aktivity zamerané na environmentálnu 
výchovu a rozvoj  pohybových  schopností žiakov. 

Škola sa snaží o humanizáciu a uplatňovanie nových inovačných metód a postupov vo vyučovaní. 

Máme vypracovaný plán  profesijného vzdelávania pedagogických zamestnancov na dané 
obdobie. Je  to  otvorený  dokument, ktorý  je  možné  dopĺňať  s ohľadom  na  aktuálne  potreby  školy 
a zmeny  v odbornosti pedagogických  zamestnancov. 



7. Školský učebný plán 

Zvolené predmety a počty hodín odrážajú zameranie školy. Voliteľné hodiny, uvedené v Štátnom 
vzdelávacom programe boli v súlade so zameraním školy pridelené povinným učebným predmetom. 

7.1. Učebný plán pre I. stupeň 

Vzdelávacia 
oblasť 

Vyučovací 
predmet 

Skratka 
predmetu 

 
Hodiny 

 

Počet vyučovacích hodín 
za týždeň v ročníku: 

Spolu 

hodín 
1. 2. 3. 4. 

Jazyk a 
komunikácia 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

SJL povinné 
voliteľné 

9 
1 

8 
1 

7 
1 

7 
1 

31 
4 

Anglický jazyk ANJ 
povinné 
voliteľné 

 
1 

 
2 

3 
 

3 
 

6 
2 

Človek a 
príroda 

Prvouka PVO 
povinné 
voliteľné 

1 
 

2 
 

 
 

 
 

3 
 

Prírodoveda PDA 
povinné 
voliteľné 

 
 
 

 
 

1 
 

2 
 

3 
 

Človek a  
spoločnosť 

Vlastiveda VLA 
povinné 
voliteľné 

 
 

 
 

1 
 

2 
 

3 
 

Matematika a 
práca 

s informáciami 

Matematika MAT 
povinné 
voliteľné 

4 
 

4 
 

4 
1 

4 
 

16 
1 

Informatika INF 
povinné 
voliteľné 

 
 
 

1 
 

1 
 

2 
 

Človek a svet 
práce 

Pracovné 
vyučovanie 

PVC 
povinné 
voliteľné 

 
 

 1 
1 
 

2 
1 

Človek a 
hodnoty 

Náboženská 
výchova/Etická 

výchova 

NBV/ET
V 

povinné 
volteľné 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 
 

Umenie a 
kultúra 

Výtvarná 
výchova 

VYV 
povinné 
voliteľné 

2 
 

2 
 

1 
 

1 
 

6 
 

Hudobná 
výchova 

HUV 
povinné 
voliteľné 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 
 

Zdravie a 
pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

TSV 
povinné 
voliteľné 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 
 

Spolu povinné hodiny 20 20 23 25 88 

Spolu voliteľné hodiny 2 3 2 1 8 

Spolu hodiny 22 23 25 26 96 

 



Pozn.: 
1. Učebný plán pre I. stupeň je zostavený v súlade DODATKOM č. 3 k štátnemu vzdelávaciemu 

programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím 
jazykom slovenským“ 

2. v 1.-4. ročníku na predmet ETV spájame žiakov ročníkov 1.- 4. ročníka do jednej skupiny 
s časovou dotáciou jedna hodina týždenne  

 

7.2. Učebný plán pre II. stupeň 

Vzdelávacia 
oblasť 

Vyučovací 
predmet 

Skratka 
predmetu 

 
Hodiny 

 

Počet vyučovacích hodín 
za týždeň v ročníku: 

Spolu 
hodín 

5. 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk 

a literatúra 
SJL 

povinné 
voliteľné 

5 
 

5 
 

4 
1 

5 
 

5 
 

24 
1 

Anglický jazyk ANJ 
povinné 
voliteľné 

3 
1 

3 
1 

3 
 

3 
 

3 
1 

15 
3 

Nemecký jazyk/ 
Ruský jazyk/ 

Technika 

NEJ 
/RUJ/TIH 

povinné 
voliteľné 

 
 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

Človek a príroda 

Fyzika FYZ 
povinné 
voliteľné 

 
2 
 
 

1 
 

2 
 

1 
 

6 
 
 

Chémia CHE 
povinné 
voliteľné 

  
2 
 

2 
 

1 
 

5 
 

Biológia BIO 
povinné 
voliteľné 

2 
 

1 
1 

2 
 

1 
 

1 
 

7 
1 

Človek a 
spoločnosť 

Dejepis DEJ 
povinné 
voliteľné 

1 
1 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
1 

6 
2 

Geografia GEG 
povinné 
voliteľné 

2 
 

1 
1 

1 
 

1 
 

1 
 

 
6 
1 
 

Občianska 
náuka 

OBN 
povinné 
voliteľné 

 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 
 

 
 

Človek a  
hodnoty 

Náboženská 
výchova/ 

Etická výchova 
NBV 

povinné 
voliteľné 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

5 
 

Matematika 
a práca s 

informáciami 

Matematika MAT 
povinné 
voliteľné 

4 
1 

4 
1 

4 
1 

4 
1 

5 
 

21 
4 

Informatika INF 
povinné 
voliteľné 

1 
 

1 
 

1 1  
1 

4 
1 

Človek a svet 
práce 

Technika THD 
povinné 
voliteľné 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 5 
 

Umenie a kultúra 
Výtvarná 
výchova 

VYV 
povinné 
voliteľné 

1 
 

1 
 

1 
 

1 1 
5 
 



Hudobná 
výchova 

HUV 
povinné 
voliteľné 

1 
 

1 
 

1 
 

1  
4 
 

Zdravie a pohyb 
Telesná 

a športová 
výchova 

TSV 
povinné 
voliteľné 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

10 
 

Spolu povinné hodiny 24 25 26 27 25 127 

Spolu voliteľné hodiny 3 4 4 3 5 19 

Spolu hodiny 27 29 30 30 30 146 

 
Pozn.: 
3. Učebný plán pre II. stupeň je zostavený v súlade DODATKOM č. 3 k štátnemu vzdelávaciemu 

programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím 
jazykom slovenským“ 

4. v 5.-9. ročníku na predmet ETV spájame žiakov ročníkov 1.- 4. ročníka do jednej skupiny 
s časovou dotáciou jedna hodina týždenne  

 
 



8. 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, predmetové spôsobilosti, vychádzajúc z kľúčových kompetencií 
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy 

a prepojenie s inými predmetmi 
4. Požiadavky na výstup 

 


