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I Všeobecná charakteristika školy 

1 Základné údaje  
 

Základná škola, Komenského 13, Sabinov je plnoorganizovaná škola s ročníkmi  1. - 9.  
Počet tried je 24.  
Na 1. stupni je  počet tried  8. 
Na 2. stupni je počet tried 14. 
V ŠKD je  počet oddelení 2. 
Kapacita školy je  približne 700 žiakov. V posledných 5 rokoch školu navštevovalo každý školský rok priemerne 
574  žiakov.  

  
Počet tried v ročníkoch a priemerný počet žiakov v triedach ročníka 

Ročník Počet tried Priemerný počet žiakov v triede 
1. 2 18 

2. 2 23 

3. 2 29 

4. 2 30,5 

5. 2 29 

6. 3 24 

7. 2 26,5 

8. 4 22,5 

9. 3 23,3 

 

Škola má širokú spádovú oblasť. Do ZŠ Komenského 13 dochádzajú žiaci z obcí Jakubovany, Uzovce, Bodovce, 
Ratvaj, Hubošovce, Šarišské Sokolovce, Ražňany a z mestskej časti Orkucany. Okrem obcí podľa rajonizácie 
dochádzajú v menšom počte do školy aj žiaci z obcí Pečovská Nová Ves, Drienica, Červenica, Gregorovce, 
Hermanovce, Chmiňany, Jaskubová Voľa,  Uzovské Pekľany, Ostrovany, Jarovnice, Šarišské Michaľany, 
Uzovský Šalgov, Renčišov, Lipany a Prešov. 

Na 1. stupni dochádza do školy z iných obcí cca 15,42 % žiakov, na 2. stupni je to až 48,10 % žiakov. 

2  Žiaci školy 

Školský rok Počet žiakov k 15.9. I. stupeň II. stupeň 
2008/2009 582 206 376 
2009/2010 579 191 388 
2010/2011 586 178 408 
2011/2012 566 195 372 
2012/2013 557 201 356 

 

Školu navštevujú žiaci z veľmi rôznorodého sociálneho prostredia a s rôznymi schopnosťami a danosťami 
pre výchovno-vzdelávací proces.  

2. 1  Žiaci so zdravotným znevýhodnením 

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami je 31. 
Začlenených  žiakov je 19. Títo žiaci majú zabezpečenú potrebnú starostlivosť vo výchovno-vzdelávacom 
procese podľa platnej legislatívy. 
 

2. 2  Nadaní žiaci 

V škole sú žiaci s výborným prospechom, ktorí  reprezentujú školu na okresných, krajských, celoslovenských 
a medzinárodných súťažiach, kde dosahujú výborné výsledky.   

 
 
 

 



2. 3  Žiaci zo  sociálne  -  znevýhodneného prostredia 

Zo sociálne znevýhodneného prostredia navštevuje školu 114 žiakov, čo je 20,95 %.. Žiakov z rodín  
v hmotnej núdzi je 83 .  

Pomerne veľká je migrácia žiakov do iných miest a do cudziny, zapríčinená vysokým percentom 
nezamestnanosti dospelých v našej spádovej oblasti a migráciou rodičov za prácou. 

 
3 Zamestnanci školy 

3.1 Pedagogickí zamestnanci 

Silnou stránkou školy je 100% - ne kvalifikovaný pedagogický zbor s vyhovujúcim aprobačným zložením. 
Vyučovanie je 100%- ne odborné. 

Zloženie pedagogického zboru  

Zaradenie Počet Poznámka 
Riaditeľ školy Mgr. Peter Haas Štatutárny orgán  
Zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Tatiana Župová Zastupuje štatutárny orgán 

v prípade neprítomnosti 
Zástupca riaditeľa školy Mgr. Tibor Maček  
Učiteľ 1. stupňa 8  
Učiteľ 2. stupňa 24 Vrátane vedenia školy 
Tréner  1  
Asistent učiteľa pre žiakov zo SZP 1  
Asistent učiteľa pre žiakov so ZN  1  
Učiteľ  NAV na skrátený úväzok 2  
Vychovávateľky ŠKD 2  
Spolu 39  
Z tohto počtu:   
Výchovný poradca 1  
Koordinátor primárnej prevencie sociálno- patologických javov 2  
Koordinátor environmentálnej výchovy 1  
Koordinátor informatiky 1  
Vedúci MZ a PK 8  
Vedúca školskej knižnice 1  
Vedenie pre pedagogickú činnosť 6 Vrátane vedenia školy 
Vedenie pre ekonomickú činnosť 5 Vrátane vedenia školy 
Tím zodpovedný za prezentáciu školy 9 Vrátane vedenia školy 

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci: 
 spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom, 
 svojimi manažérskymi spôsobilosťami vytvárajú predpoklady pre fungujúce, motivované  spolupracujúce 

spoločenstvo v škole s náročnou profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím, 
 zaujímajú sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj  o rast všetkých členov   

pedagogického kolektívu a vytvárajú preň podmienky. 
 
Pedagogickí zamestnanci: 

 spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom, 
 preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej 

komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy a udržaní 
neformálnej disciplíny, 

 riadia svoje celoživotné učenie v odbornej oblasti a osobnostnom raste, 
sú ako súčasť kolektívu schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, 
práce v tímoch a kooperatívneho riešenia problémov. 

Odbornú pomoc pedagógom, žiakom a rodičom poskytujú špeciálny pedagóg a školský psychológ  
v CPPPaP a výchovný poradca, koordinátor prevencie asociálneho správania sa  a ďalší špecialisti podľa 
potreby. 

Potreba kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov je každý rok spracovaná v pláne 
kontinuálneho vzdelávania.  

 



 
Ciele do budúcnosti: 

 naďalej udržať a kreovať 100% kvalifikovaný pedagogický zbor s vyhovujúcim aprobačným zložením, 
ktoré zodpovedá koncepcii školských vzdelávacích programov,  

 morálne aj hmotne motivovať zamestnancov školy k efektívnej práci a k snahe, aby sa škola stala 
príťažlivou a atraktívnou pre žiaka a rodiča,  

 transparentne a jasne delegovať právomoci pedagogickým zamestnancom a umožniť im participovať na 
dôležitých rozhodnutiach týkajúcich sa zamerania školy, 

 motivovať pedagogických zamestnancov  naďalej sa permanentne vzdelávať zvyšovať si kvalifikáciu 
a budovať svoj kariérny postup, 

 umožniť pedagogickým zamestnancom podieľať sa na riadení školy a rozhodovaní v dôležitých veciach 
výchovy a vzdelávania žiakov, 

 motivovať pedagogických zamestnancov k tomu, aby svoje poznatky získané celoživotným štúdiom 
zavádzali do tematických výchovno-vzdelávacích plánov, aby využívali vo vyučovaní moderné metódy 
a formy vzdelávania a výchovy, 

 vyžadovať od pedagogických zamestnancov využívanie moderných informačných technológii v  
každodennej praxi, 

 vyžadovať, aby sa učitelia zdokonaľovali v komunikácii v cudzom jazyku, 
 žiadať, aby všetci zamestnanci svojimi postojmi a názormi, prácou a komunikáciou na verejnosti 

zásadne zastupovali záujmy školy, vytvárali dobré meno školy a udržiavali dobré medziľudské vzťahy na 
pracovisku, 

 motivovať pedagogických zamestnancov k štúdiu špeciálnej pedagogiky, ktorá bude pri súčasnom 
trende individuálneho prístupu k žiakom nevyhnutnou formou vzdelania pedagóga. 

 
 Metódy na dosiahnutie cieľov: 

 vypracovať spravodlivý a spoľahlivý systém hodnotenia zamestnancov na báze vzájomnej komunikácie, 
kontroly výsledkov ich práce, na základe hodnotenia práce pedagóga aj žiakmi a rodičmi, 

 zabezpečiť zamestnancom dobré pracovné prostredie a pracovné zázemie, vytvárať na pracovisku 
atmosféru porozumenia a tolerancie, 

 vyžívať všetky dostupné ponuky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, 
 osobná angažovanosť vedenia školy, zanietenosť pre prácu v škole, kladenie vysokých nárokov na 

vlastnú prácu, na vlastné ďalšie vzdelávanie sa, 
 vytvorenie pracovného tímu pedagogického vedenia školy, v ktorom budú okrem  riaditeľa školy, 

zástupcov riaditeľa  školy aj výchovný poradca, koordinátorky environmentálnej výchovy a prevencie 
sociálno-patologických javov v správaní sa žiakov, vedúci MZ a PK, školský psychológ a špeciálny 
psychológ, 

 transparentné stanovenie kompetencií a zodpovedností, vytvorenie organizačnej štruktúry riadenia 
jednotlivých úsekov výchovno-vzdelávacieho procesu,  

 hmotná motivácia zamestnancov,  osobné ohodnotenie, 
 morálne ocenenie poslania pedagóga, 
 permanentná komunikácia vedenia školy so zamestnancami, evalváciu, kontrolu,  spätnú väzbu od 

rodičov, žiakov a verejnosti mesta, vytváranie podmienok pre dosiahnutie cieľov v materiálnej oblasti 
a v časovom priestore. 

 
Zdroje pre dosiahnutie cieľov: 

 dostatočné finančné zabezpečenie školy v mzdovej oblasti, 
 spolupráca so zriaďovateľom, 
 kvalifikovanosť, prirodzená autorita  a tvorivosť manažmentu školy, 
 stabilita kádrového obsadenia školy, tvorivosť a flexibilita pedagogických zamestnancov, 
 práca školskej psychologičky a špeciálnej pedagogičky priamo v škole, 
 spolupráca s radou školy, spolupráca s občianskym  združením rodičov školy, spolupráca s OZ ZO pri 

ZŠ. 
 
3. 2   Nepedagogickí zamestnanci školy 

Zaradenie Počet Poznámka 
Ekonómka 1  
Tajomníčka 1 znížený pracovný úväzok 
Referentka PaM 1  
Školník- údržbár 1  
Upratovačka 5  
Upratovačka ŠJ 1 znížený pracovný úväzok 
Vedúca ŠJ 1  
Pomocná sila v ŠJ 2  



kuchárka 3  
Spolu 16  
 

4 Priestorové a materiálno - technické podmienky školy 

Škola je situovaná na juhu mesta Sabinov, na Komenského ulici. Prevádzka sa uskutočňuje v dvoch 
samostatných  budovách, ktoré nie sú spojene chodbou. Priestorové podmienky školy sú veľmi dobré.  

Pre výchovno-vzdelávací proces sú k dispozícii dve  multimediálne učebne, ktoré sú dobre vybavené 
počítačmi, notebookmi interaktívnymi tabuľami a ostatnou IKT, odborná učebňa hudobnej výchovy, výtvarnej 
výchovy, biológie a geografie, fyziky a chémie, technickej výchovy,  telocvičňa pre kolektívne športy a telesnú 
výchovu, gymnastická telocvičňa s posilňovňou, školská knižnica, postupne sa zariaďujú dve učebne cudzích 
jazykov. V škole sú k dispozícii notebooky, PC, internet a wifi pripojenie, dataprojektory, digitálna kamera, 
digitálne fotoaparáty, interaktívne tabule, fax, kopírovacie stroje, fototlačiareň, skenery,  CD prehrávače,  školský 
rozhlas, dobré vybavenie softvérom pre vyučovanie a  iné vyučovacie pomôcky. 
 
Hlavná budova 

Hlavná budova bola daná do prevádzky v roku 1963. Je 4 podlažná. Má aj suterén. Budova má štyri 
samostatné východy. Nachádza sa v nej 21 učební, 9 odborných učební, 2 telocvične, posilňovňa,  školská 
knižnica, kancelárie pre vedenie školy, zborovňa , kancelárie pre technický personál a kabinety. V rokoch 2009 až 
2010 bola uskutočnená jej rekonštrukcia. 

 Na 1. podlaží  je vestibul školy, kancelária riaditeľa školy, kancelária zástupcov riaditeľa, kancelária 
ekonómky  a referentky PaM, zborovňa,  oddychový priestor pre učiteľov, kuchynka, archív, učebňa, špeciálna 
učebňa HV, 2 multimediálne učebne, kancelária školníka, žiacke WC dievčat a chlapcov, WC učiteľov 
a ekonomat a chodba. Sociálne zariadenia sú zrekonštruované a zodpovedajú najmodernejším hygienickým  
kritériám.  

Druhé  podlažie je schodišťami rozdelené na pravú a ľavú časť. Na 2. podlaží vpravo je 5 učební a chodba, 
vľavo sú 3 učebne, špeciálna učebňa  pre biológiu a geografiu,  3 kabinety a chodba.  

Na treťom podlaží je veľká chodba, 3 učebne, špeciálna učebňa fyziky a chémie, 4 kabinety, kancelária 
výchovného poradcu,  školská knižnica, WC dievčat a WC chlapcov. 

Štvrté podlažie je schodišťami rozdelené na pravú a ľavú časť. Na 4. podlaží  vľavo sú 4 učebne, 1 kabinet, 2 
odborné učebne pre cudzie jazyky a chodba. Z  tejto chodby je možnosť výstupu na strechu budovy. Na 4. 
podlaží vpravo je 5 učební, 1 kabinet a chodba. 

Suterén je schodišťom rozdelený na pravú a ľavú časť. 
V suteréne vľavo sa nachádza  priestor, kde bola bývalá kotolňa, dielňa údržbára, sklad, sklad učebníc, učebňa 
pre technickú výchovu, učebňa pre výtvarnú výchovu, 2 kabinety. Vpravo  sú žiacke šatne, priestory s meračmi 
tepla a  3 sklady. 
 
Telocvičňa 

Hlavná budova je spojená chodbou s traktom, v ktorom sa nachádzajú dve telocvične s upraveným 
bezpečnostným povrchom, posilňovňa, šatne dievčat a chlapcov, sociálne zariadenie so sprchami dievčat 
a chlapcov, WC dievčat a chlapcov,  2 kabinety TSV, šatňa upratovačiek. 
 
Druhá budova 

Druhá budova je prístavbou gymnázia. ZŠ Komenského 13 v nej využíva časť  prízemia so samostatným 
vchodom. Do prevádzky bola daná v roku 2002.  

Na prízemí sa nachádzaj 6 učební, zborovňa, kabinet, šatňa upratovačky, žiacke šatne, WC dievčat 
a chlapcov a WC učiteľov.  V popoludňajších hodinách sú dve učebne využívané na činnosť ŠKD. 

 
Obidve budovy školy sú zrekonštruované. Interiér budov je vyhovujúci po hygienickej stránke, na oboch 

budovách sú nové plastové okná so žalúziami, interiér je vymaľovaný, esteticky upravený a zariadený.  Budovy 
majú vyhovujúcu vlhkosť a teplo. Osvetlenie priestorov, vetranie a zariadenie školským nábytkom zodpovedá 
predpísaným normám.  

 
Odborné učebne sú zariadené potrebným vybavením a učebnými pomôckami  a priebežne dopĺňané novými  

zariadením a technikou. Vo všetkých odborných učebniach je internet. 
 Škola je zásobovaná pitnou vodou napojením na verejný vodovod a je napojená na verejnú kanalizáciu. 

Vykurovanie je zabezpečené napojením školy na centrálnu tepelnú dodávku tepla. Odvoz komunálneho odpadu  
sa zabezpečuje  raz týždenne, v prípade potreby podľa požiadaviek školy.    

Pri škole je športový areál, ktorý využívajú okrem ZŠ Sabinov, Komenského 13 aj ďalšie školy a iné inštitúcie. 
Nachádza sa tu ihrisko s trávnatou plochou,  škvarová atletická dráha, betónový dvor, na ktorom je dopravné 
ihrisko a priľahlé trávnaté plochy. Pred hlavnou budovou sú okrasné parky. Areál školy je oplotený. Areál školy, 
najmä atletická dráha, ktorá je jediná v okrese Sabinov vyžaduje  rekonštrukciu. 

Psychohygienické podmienky pre výchovu a vzdelávanie v škole sú dobré. V škole sú dodržiavané všetky 
psychohygienické zásady tvorby rozvrhu hodín, organizácie vyučovacieho procesu a mimoškolskej činnosti. 



Počas prestávok sa žiaci voľne zdržiavajú v triede, pričom majú možnosť voľného pohybu aj na chodbe. V škole 
je dodržiavaný pitný režim.  

Vedenie školy má pre prácu vyhovujúce priestory zariadené funkčným a estetickým nábytkom a príslušnou 
technikou. Vyučujúci majú k dispozícii kabinety, zborovňu,  kútik pre trávenie osobného voľna alebo na prípravu 
na vyučovanie, kuchynku. K dispozícii majú miestnosť výpočtovej techniky, v ktorej sú PC, kopírovací stroj a 
tlačiareň,  môžu využívať najmodernejšiu techniku  a internet pre prípravu na vyučovanie . Výchovný poradca má 
svoju kanceláriu zariadenú potrebnou digitálnou technikou . 

Stravovanie žiakov  je zabezpečené v školskej jedálni , ktorá  je v samostatnej budove.  
Starostlivosť o zdravie žiakov a zamestnancov školy zabezpečuje traumatologický plán a dokumentácia 

BOZP. Žiaci školy a zamestnanci školy sú pravidelne školení o zásadách BOZP technikom BOZP, s ktorým má 
škola uzavretú dohodu.  Škola má vykonané  a platné všetky legislatívne predpísané revízie.  

Ďalšie opatrenia na ochranu zdravia žiakov a zamestnancov školy sú uvedené v školskom poriadku pre 
žiakov, v smernici o BOZP,  v pracovnom poriadku pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy  a 
v prevádzkových poriadkoch odborných učební, školskej dielne, telocvične a učebne výpočtovej techniky, ktoré 
tvoria prílohy  prevádzkového poriadku  školy.  V škole je zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje a iné 
omamné látky.  

V prípade potreby je žiakom poskytnutá okamžitá zdravotná starostlivosť pedagogickým zamestnancom 
školy, ktorý je absolventom strednej zdravotníckej školy, ako aj ostatnými učiteľmi a privolaná je odborná 
zdravotná pomoc a zákonný zástupca žiaka.  
 
Ciele v danej oblasti do budúcna: 

 obnova a modernizácia zariadenia tried a kabinetov, 
 nákup nových učebných pomôcok, 
 dokončenie zariadenia odbornej učebne cudzích jazykov, 
 oprava obloženia stien v telocvičniach, 
 postupná oprava podláh v triedach, 
 v spolupráci so zriaďovateľom obnoviť športový areál pri škole. 

 
Metódy na dosiahnutie cieľov: 

 kvalifikovaná, tvorivá a kreatívna práca  manažmentu školy, 
 kvalifikovaná a tvorivá práca technicko - hospodárskych zamestnancov školy. 

 
Zdroje pre dosiahnutie cieľov: 

 spolupráca so zriaďovateľom, 
 ekonomické a racionálne hospodárenie  s finančnými prostriedkami rozpočtu, 
 spolupráca s občianskym združením rodičov združením  pri ZŠ, 
 spolupráca firmami a inštitúciami, ktoré môžu pomáhať škole v ekonomickej oblasti, 
 sledovanie výziev príslušných ministerstiev na podávanie projektov. 

 
5 Aktivity školy v projektoch  
 
Škola sa dlhodobo zapája do celoslovenských a medzinárodných projektov. V projekte Otvorená 

škola bola naša ZŠ ocenená v rámci Slovenska ako škola dosahujúca dlhodobo vynikajúce úspechy 
v kvantite a kvalite aktivít pre žiakov školy, zamestnancov školy, mládež mesta a verejnosť mesta ako aj 
pre iné inštitúcie v regióne.  

Najvýznamnejšie a najúspešnejšie projekty : Infovek, projekty organizácie Strom života, Správaj sa 
normálne, e Twinning, Tvorivá informatika s Baltíkom, vydávanie školského časopisu Komeňáčik, PEER program, 
Town- twinning,  Dni mesta Sabinov, Deň narcisov, Ekotýždeň pre Zem, Učebne kontinuálneho vzdelávania 
pedagogických zamestnancov, Vzdelávanie učiteľov v oblasti cudzích jazykov, Modernizácia výchovno-
vzdelávacieho procesu.  

6 Iné aktivity školy  a prezentácia školy 
 
Pre realizáciu cieľov v koncepcii školy je veľmi dôležitou súčasťou stratégie práce  propagácia školy v meste, 

zviditeľňovanie sa v rámci regiónu, Slovenska a na medzinárodnej úrovni. Vytváranie dobrého mena školy, 
imidžu školy je proces dlhodobý. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa uskutočňuje v škole už dlhodobo 
veľké množstvo rôznorodých aktivít. Prezentované sú na webovej stránke školy . 

 
Ciele do budúcna : 

 angažovať všetkých zamestnancov školy, aby svoje aktivity zamerali smerom k reprezentácii školy 
formou súťaží, vernisáži, spolupráce s rodinou, samovzdelávaním a zvyšovaním si kvalifikácie, 

 propagovať všetky aktivity školy v miestnych, regionálnych, celoslovenských médiách, 
 propagovať prácu školy a informovať verejnosť o jej činnosti na webovej stránke školy, 
 organizovať aktivity, ktoré školu otvoria pre rodičov a verejnosť mesta,  



 výročnú správu školy publikovať ako verejný dokument na webovej stránke školy, 
 podieľať sa na rozvoji vzdelanostnej úrovne a kultúrnej úrovne obyvateľov mesta, 
 reprezentovať mesto  v rámci regiónu, Slovenska a medzinárodne. 

 
Metódy na dosiahnutie cieľov:  

 kvalifikovanosť, prirodzená autorita  a tvorivosť manažmentu školy, 
 osobná angažovanosť všetkých zamestnancov školy, 
 všetci zamestnanci svojimi postojmi a názormi, prácou a komunikáciou na verejnosti zásadne  budú 

zastupovali záujmy školy, budú vytvárať dobré meno školy a udržiavať dobré medziľudské vzťahy na 
pracovisku. 

 
Zdroje pre dosiahnutie cieľov: 

 spolupráca so všetkými mestskými inštitúciami ako je MsKS Sabinov, základné a materské školy 
regiónu, centrum voľného času, rómske komunitné centrum, polícia, detskí lekári, CSPPP Sabinov. 

 v rámci širšej spolupráce spolupracovať so SZOPK Prešov, SZČK Prešov, s Prešovskou univerzitou, s 
UPJŠ Košice, s UMB Banská Bystrica, s MPC Prešov, so ŠVS Michalovce, so  Štátnym archívom  
Prešov,  s  ŠPÚ Bratislava, UIPŠ Bratislava. 

 poskytovanie rodičom i širšej verejnosti mesta tieto služby: 
o podľa požiadaviek zapožičanie priestorov školy na schôdze, školenia, kurzy, športové aktivity 

a iné, 
o konzultačné dni, dni otvorených dverí, triedne aktívy rodičovského združenia, 
o odborné a metodické poradenstvo v oblasti pedagogiky, informatiky, vyučovania cudzích 

jazykov,  
o kariérové poradenstvo. 

 
Najvýznamnejšie úspechy škola dosahuje v športe a to najmä v športovej gymnastike, v ľahkej atletike, 

futbale a bedmintone. V posledných rokov sa začína dariť aj matematickým  a literárnym  talentom v rôznych 
súťažiach, na ktorých obsadili výborné umiestnenia  v celoslovenských, krajských a okresných  súťažiach. 
Žiaci školy sa zapájajú do všetkých predmetových olympiád, literárnych súťaží, prírodovedných súťaží, 
výtvarných a hudobných súťaží, v ktorých sa umiestňujú veľmi dobre.  
V záujmovej oblasti majú žiaci školy tráviť čas po vyučovaní v množstve rôznorodo zameraných záujmových 
krúžkoch, organizovaných s školskom stredisku záujmovej činnosti. Od 1. septembra 2009 bolo do siete 
školských zariadení zaradené školské stredisko záujmovej čnosti, ktoré bolo od 1.1. 2013 premenované na 
Centrum voľného času a rozhodnutím zriaďovateľa bola v CVČ ku 31.08.2013 pozastavená jeho činnosť.   
 

7 Vzťahy školy s inými inštitúciami 
 
 Najužšia spolupráca školy je so zriaďovateľom, ktorým je  Mesto Sabinov. Riaditeľka školy sa podieľa na 
tvorbe projektov, ktorých autorom je Mesto Sabinov a je členkou Mestskej rady školy, kde zatupuje riaditeľov škôl 
s právnou subjektivitou. 

Spolupráca s rodičmi je dobrá. Rodičia žiakov školy sú organizovaní v občianskom združení rodičov 
Pripravení na budúcnosť. Dobrovoľné finančné prostriedky od rodičov, ktoré  sú na účte občianskeho združenia 
sú  využívané po schválení rodičovskou radou na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu. 
 Škola spolupracuje so všetkými mestskými inštitúciami ako sú MsKS Sabinov, základné a materské 
školy mesta a regiónu, centrum voľného času, telovýchovná jednota Sabinov, rómske komunitné centrum, polícia, 
detskí lekári, CPPPaP Sabinov, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Sabinov. V rámci širšej spolupráce 
spolupracujeme so SZOPK Prešov, SZČK Prešov, s PU Prešov, UPJŠ Košice, UMB Banská Bystrica , UIPŠ 
Bratislava, ŠPU Bratislava.  
 

II Charakteristika školského vzdelávacieho programu. 

Deti a mladí ľudia zaujímajú v štruktúre spoločnosti špecifické postavenie. Ako spoločenská skupina sú už 
teraz  reálnou súčasťou spoločnosti, ale o niekoľko rokov budú oni rozhodovať o budúcnosti našej krajiny. Zmeny, 
ktoré v súčasnosti prebiehajú v spoločnosti, na jednej strane uľahčujú prístup každého človeka k informáciám 
a vedomostiam, zároveň však zvýšili požiadavky na prispôsobenie zručnosti a pracovných návykov. Spoločnosť 
sa mení na UČIACU  SPOLOČNOSŤ. 

 Absolvent školy si musí odniesť trvalejšie hodnoty ako sú vedomosti. Týmito trvalejšími hodnotami sú 
postoje, záujmy, motivácia, hodnotový systém, rozvinuté schopnosti efektívne sa učiť, poznávať, tvoriť, 
komunikovať a zručnosti. Tieto hodnoty vzdelania dávajú žiakovi kľúčové kompetencie, na rozvoj ktorých sa pri 
výchove a vzdelávaní budeme zameriavať. 

1 Ciele primárneho vzdelávania  
 

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania na našej škole je rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie 
a spôsobilosti žiakov na úrovni, ktorá je pre nich dosiahnuteľná.  



 
V etape primárneho vzdelávania za kľúčové považujeme: 

 komunikačné spôsobilosti, 
 základnú matematickú gramotnosť a  gramotnosť v oblasti prírodných vied a  technológií, 
 základné spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti, 
 spôsobilosti učiť sa  a  riešiť problémy, 
 osobné, sociálne a  občianske spôsobilosti,  
 spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry. 

 
  Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových 
kompetencií žiakov prostredníctvom nasledujúcich cieľov: 
 

1. poskytnúť žiakom bohaté možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia 
tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie, 

2. umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a dať im základy spôsobilosti učiť sa 
a poznávať seba samého, 

3. rozvíjať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov, učiť ich tvorivo  myslieť prostredníctvom 
vlastnej skúsenosti a pomocou aktívneho  riešenia problémov,  

4. vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, 
5. adekvátne veku naučiť žiakov hodnotiť, vyberať a rozhodovať,  
6. podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene 

vstupovať do sociálnych vzťahov,  účinne  spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť 
a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, k ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu 
kultúrnemu a prírodnému okoliu, 

7. viesť žiakov k tolerancii  a k akceptovaniu iných ľudí, ich  duchovno-kultúrnych hodnôt, 
8. naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za 

svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať. 
 

Kľúčové kompetencie majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom celkového 
procesu vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a  metódy výučby, 
podnetné sociálno-emočné prostredie školy, programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej 
a v mimoškolskej  činnosti.  
 

2 Profil absolventa primárneho vzdelávania 
 

Absolvent primárneho vzdelania, žiak prvého stupňa základnej školy  má osvojené základy 
čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudol základy 
účinných techník celoživotného učenia sa a rozvíjania spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si vážil 
sám seba, i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať. Má osvojené základy 
používania štátneho jazyka a primárne základy používania jedného  cudzieho jazyka.  

 
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 osobnej komunikácie, 
  chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, 
 v cudzom jazyku je schopný na primeranej úrovni porozumieť  hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej    

konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií, 
 

Kompetencia  v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 
 používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v  každodenných 

situáciách, 
 je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické  modely logického a priestorového myslenia,  
 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 sa 
 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   
 uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 
 dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 
 uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného 

času, 
 dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 
 uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 
 dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri  spoločnej práci, 
 uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým 

medziľudským vzťahom, 
 

Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi   kultúry 
 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných 

vyjadrovacích prostriedkov, 
 dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky na úrovni primárneho 

vzdelávania, 
 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 
 cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a  ľudové tradície, 
 rešpektuje vkus iných ľudí a  primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a  postoj, 
 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 
 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu, etiketu, 
 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 
 má osvojené základy pre  tolerantné a empatické vnímanie  prejavov iných kultúr. 
 
Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu 

posledného ročníka   primárneho stupňa  základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie.  
Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho 
sekundárneho vzdelávania alebo  adekvátnom stupni viacročného gymnázia.  
 

3 Profilácia školy v školskom vzdelávacom programe primárneho vzdelávania 
 
Ideálom výchovy a vzdelávania na našej škole je dobrý, čestný, morálny, charakterný, múdry, 

vzdelaný, tvorivý, aktívny, samostatný, pracovitý, iniciatívny a šťastný, vyrovnaný, zdravý človek. 
 

V škole sa v primárnom vzdelávaní zameriame na: 
 
1. Rozvoj komunikačných  kľúčových kompetencií.  
2. Rozvoj matematickej, prírodovednej a čitateľskej gramotnosti. 
3. Rozvoj  kompetencií  a  zručností v cudzom jazyku. 
4. Rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti informačno–komunikačných technológií. 
5. Zdravie a pohyb – výchova a vzdelávanie k telesnej kultúre športom.  
6. Rozvoj emocionálnej inteligencie a sociálneho cítenia.  
 
Vychádzajúc z tohto  budeme vo výchovno-vzdelávacom procese :  



 
1. Meniť spôsobu vyučovania v zmysle od pasivity žiaka k aktivite, od počúvania k vyjadrovaniu sa, využívajúc 

efektívne formy a metódy vyučovania, ktoré sú založené na skúsenosti a prepojené so životom, napríklad 
interaktívne zážitkové učenie sa a projektové vyučovanie, modulové vyučovanie. 

 
2. Využívať časovú dotáciu na zavedenie predmetu informatická výchova. Umožníme žiakom prístup ku 

všetkým informačným zdrojom, čím rozvíjať schopnosti žiakov vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení 
rôzne zdroje  informácií. 

 
3. Využívať časovú dotáciu a na  1. stupni  na vyučovanie  cudzieho jazyka. 
 
4. Učiť žiaka osvojiť si rôzne metódy individuálneho učenia sa, samostatnej práce a prezentovania informácií. 

V obsahu a metódach vyučovania budeme podporovať tie, ktoré vytvárajú u žiakov schopnosti a návyky 
samostatne vyhľadávať nové poznatky z existujúcich zdrojov a včleňovať ich do svojho poznatkového fondu, 
následne ich využívať pri celoživotnom vzdelávaní.   

 
5. Posilňovať čitateľskú gramotnosť žiakov, vytvárať podmienky pre realizáciu aktivít v školskej knižnici. 
 
6. Vytváraťť podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, začlenených 

žiakov, žiakov nadaných a žiakov zo sociálne znevýhodného  prostredia. Poskytovať žiakom asistenta 
učiteľa, vypracujeme individuálne vzdelávacie programy. 

 
7. Vychovávať žiakov k emocionálnej zrelosti nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj 

v poskytovaní zaujímavých aktivít v mimoškolskej činnosti. 
 
8. Vychovávať žiakov k zdravému spôsobu života ,k vzťahu rozvíjať telo a ducha, posilnením časovej dotácie 

v prírodovede a časovej dotácie zavedením predmetu  dopravná výchova.   
 
9. Vychovávať u žiakov úctu k manuálnej práci, rozvíjať vzťah k manuálnym činnostiam, rozvíjať manuálne 

zručnosti. 
 

ISCED1 - Školský učebný plán pre primárne vzdelávanie na školský rok 2014-15  
 

V primárnom vzdelávaní je vytvorený Školský učebný plán vychádzajúci zo ŠVP a doplnený 
o časové dotácie predmetov, vychádzajúc so zameranie školy.  

 Je uvedený v prílohe číslo 1.  
Jeho ďalšou súčasťou sú učebné plány pre jednotlivé ročníky a triedy, ( uvedené v prílohe č. 2 ), 

učebné osnovy pre jednotlivé ročníky a predmety a tematické výchovno-vzdelávacie plány pre jednotlivé 
predmety v ročníkoch.  

Prierezové témy sú súčasťou učebných osnov jednotlivých predmetov a sú začlenené do  
tematických výchovno-vzdelávacích plánov. V uvedených dokumentoch sú  podrobne rozpracované  
ciele primárneho vzdelávania na čiastkové úlohy.   

 
 
4 Organizačné formy a metódy vyučovania 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií, foriem a metód práce vo vyučovacom procese  je 
uvedený v učebných osnovách a v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch  jednotlivých predmetov, 
ktoré tvoria súčasť  tohto školského vzdelávacieho plánu. Vo vyučovaní  sa budú využívať efektívne formy 
a metódy práce na vyučovaní, najmä interaktívne vyučovanie, zážitkové učenie, projektové vyučovanie, modulové 
vyučovanie, riešenie problémov, skupinová práca, individuálne štúdium a ďalšie metódy, ktoré sú pre žiakov 
príťažlivé. Tieto metódy sa budú využívať vtedy, ak učiteľ dokonale ovláda klasické metódy vyučovania, má ich so 
žiakmi zvládnuté a prostredníctvom týchto metód  môže ďalej   realizovať moderný spôsob vyučovania.  

 

5 Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu  pre žiakov so špeciálnymi  
            Výchovno-vzdelávacími potrebami 
 
 Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je  žiak, u ktorého zabezpečuje škola zdroje na 
podporu efektívneho vzdelávania. Vyžadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní. Špeciálne výchovno-vzdelávacie 
potreby sú u žiaka diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je : 
 žiak  so zdravotným znevýhodnením, žiak so zdravotným postihnutím,  so sluchovým postihnutím, so 

zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím,  s narušenou komunikačnou schopnosťou, alebo inými 



vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím, žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak 
s vývinovými poruchami, poruchou aktivity a pozornosti,  vývinovou poruchou učenia, s oneskoreným 
alebo nerovnomerným psychomotorickým vývinom, žiak s intelektovým výkonom v hraničnom pásme, 
žiak s poruchou správania, 

 žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia, 
 žiak s nadaním. 

 
5.1 Vzdelávanie žiakov so zdravotným postihnutím a  špecifickými poruchami učenia 

a správania 
  

Na prvom stupni sa vo väčšine prípadov príčiny školského neúspechu včas  zistia.  Sústavnou a dôslednou 
spoluprácou s rodičmi žiaka a odborníkmi sú žiaci s príznakmi niektorých vývinových porúch učenia sa 
a správania s informovaným súhlasom  zákonného zástupcu žiaka odoslaní na  odborné pracovisko, špeciálnej 
pedagogicko-psychologickú poradne. Žiaci sú po odporučení špecialistov začlenení v bežnej triede a ich edukácia 
sa riadi odporučeniami vydávanými centom pedagogicko-psychologického  poradenstva a prevencie.   
  Žiaci s ťažšími stupňami špecifických porúch učenia a správania sú na základe odporučenia CPPPaP 
začlenení do procesu edukácie formou individuálnych výchovno-vzdelávacích programov, ktoré tvoria triedni 
učitelia v spolupráci so špeciálnym pedagógom a učiteľmi jednotlivých predmetov. Programy prihliadajú na stupeň 
znevýhodnenia a zabezpečujú čo najúspešnejšie vzdelávanie týchto žiakov. 
 V prípade potreby začlenenia žiakov sú žiaci začlenení v bežnej triede a pri hodnotení učebných výsledkov 
týchto žiakov sa berie do úvahy vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon a pri klasifikácií 
hodnotíme s toleranciou. 
 

Pre žiakov tejto skupiny škola zabezpečuje: 
 individuálne alebo skupinové vyučovanie týchto žiakov, 
 spoluprácu so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, centrom špeciálno-

pedagogického poradenstva, centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 
 odborné personálne zabezpečenie, servis špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, 

psychológa, logopéda, výchovného poradcu, asistenta učiteľa, spoluprácu s rodičmi a ďalšími 
subjektmi podľa potreby, 

 materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie týchto žiakov, učebnice, učebné a kompenzačné 
pomôcky a pod., 

 individuálny výchovno-vzdelávací program, 
 špecifické hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov. 
 

 Škola má bezbariérový prístup do budovy, ale ostatné priestory školy nemajú bezbariérové podmienky.  V škole 
sa však imobilní žiaci nevzdelávajú.  
 
5.2  Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Sociálne znevýhodnené prostredie definujeme ako prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové 
podmienky nedostatočne stimuluje rozvoj mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností žiaka, nepodporuje 
jeho efektívnu socializáciu a neposkytuje dostatok primeraných podnetov pre rozvoj osobnosti  

Špeciálne edukačné potreby žiaka sú uspôsobené tak, aby zodpovedali osobitostiam žiaka, ktorého 
telesný, psychický alebo sociálny vývin sa výrazne líši od štandardného vývinu.  

Sociálne znevýhodnené prostredie je pre žiaka rodina: 
 ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške životného minima, 
 v ktorej aspoň jeden z rodičov (alebo opatrovník) patrí do skupiny znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie, 
 v ktorej najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené 

základné vzdelanie, 
 ktorá má neštandardné bytové a hygienické podmienky (napr. žiak nemá vyhradené miesto na 

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

Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP v našej škole dosiahnuť primeraný rozvoj ich 
schopností.  

 
Žiaci sú vzdelávaní v bežných triedach spolu s ostatnými žiakmi, pričom sa prihliada na SZP. Ak je 

žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebné prispôsobiť obsah a formy 
vzdelávania v jednom alebo viacerých vyučovacích predmetoch, vypracuje vyučujúci daného predmetu v 
spolupráci s asistentom učiteľa a so špeciálnym pedagógom individuálny  výchovno-vzdelávací program. 

 
 



Pre vzdelávanie detí zo SZP  sa  v škole : 
 realizuje sa  pomoc pri príprave na vyučovanie za pomoci asistenta učiteľa,  
 škola má zabezpečeného asistenta učiteľa, ktorý v prípade detí zo zmiešaného národnostného 

prostredia  ovláda aj ich  materinský jazyk , 
 vytvorí edukačné prostredie rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové špecifiká detí zo SZP, 
 realizujú  programy orientované na zlepšenie spolupráce rodičov detí so základnou školou, 
 zabezpečí spolupráca s neformálnymi komunitnými centrami, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním 

detí vrátane materských  centier pre budúce matky a matky s deťmi, 
 podporí vzdelávacie programy multikultúrnej výchovy a výchovy proti predsudkom, a programy 

implementovať ako súčasť školského vzdelávacieho programu,  
 vytvoria sa personálne podmienky:  spolupráca so špecialistami - špeciálny  pedagóg, 

psychológ,  logopéd, terapeut, asistent učiteľa a iní odborníci ,  
 materiálne podmienky: špeciálne doplnkové učebné pomôcky, učebnice, pracovné listy, 

prípadne iné    pomôcky 
 
5.3 Vzdelávanie nadaných žiakov 
  

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním je dosiahnuť optimálny rozvoj ich nadania a pripraviť ich na 
tvorivé využitie tohto nadania v prospech spoločnosti. Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním sa na úrovni 
primárneho vzdelávania v našej škole uskutočňuje v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými 
žiakmi školy formou individuálne integrácie.  

Ak si rozvoj nadania žiaka bežnej triedy vyžaduje vytvoriť mu na vzdelávanie špeciálne podmienky, jedná sa 
o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, čo musí byť potvrdené odborným vyšetrením. 
Začlenenie žiaka do programu pre nadaných žiakov je možné iba s informovaným súhlasom jeho zákonného 
zástupcu. 

Pre začleneného nadaného žiaka je vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program 
špecializovaným na prácu s nadanými žiakmi. Podľa potreby sa na jeho vypracovaní podieľa príslušný odborný 
pedagóg a zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program môže žiakovi v súlade s jeho nadaním umožniť akcelerované 
vzdelávanie. Okrem postupu do vyššieho ročníka alebo absolvovania dvoch ročníkov v priebehu jedného 
školského roku možno nadaného žiaka: 

 vzdelávať sa v konkrétnych predmetoch podľa učebného plánu vyšších ročníkov, 
 postupovať v konkrétnych predmetoch podľa osnov vyššieho ročníka, 
 vzdelávať sa v konkrétnych predmetoch v triedach vyššieho ročníka. 

 Vo všeobecnosti sa však dávame prednosť tzv. rozširujúcemu, resp. obohacujúcemu vzdelávaniu, čo 
znamená: 

 zaradenie do individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu predmetov, ktoré nie sú  
              v učebnom pláne bežných žiakov, 

 doplnenie záväzných učebných osnovy jednotlivých predmetov o nové témy zodpovedajúce nadaniu 
žiaka a možnostiam školy, resp. regiónu. 

 
 Pre vzdelávanie žiakov nadaných škola vytvára: 

 zameranie školy na rozvíjanie konkrétneho druhu nadania,  
 priestorové úpravy, vytvorenie špecializovaných učební, príprava telocvične a športovísk, 
 spoluprácu so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, 
 spoluprácu s externými odborníkmi, s učiteľmi školy vyššieho stupňa,  
 servis psychológa a špeciálneho pedagóga, 
 spoluprácu s rodičmi, vrátane ich informovaného súhlasu so začlenením dieťaťa do programu 

pre nadaných, 
 materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie nadaných žiakov, špeciálne učebnice, encyklopédie, 

alternatívne učebné materiály, učebné pomôcky, výpočtová a rozmnožovacia technika , 
 v prípade individuálnej integrácie možnosť pracovať so žiakmi podľa individuálneho výchovno-

vzdelávacieho programu, 
 prípadné špecifiká hodnotenia vzdelávacích výsledkov nadaných žiakov, 
 predmety, prípadne vzdelávacie obsahy a témy, ktoré sa na škole vyučujú vo vzdelávaní 

nadaných žiakov nad rámec štátneho vzdelávacieho programu. 
 

6 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia školy 
 
Kontrola a hodnotenie je dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a dôležitou funkciou 

manažmentu školy a pedagogických zamestnancov školy. 
 Cieľom hodnotenia je informovanosť  rodičov, zriaďovateľa a  verejnosti o tom aké výsledky vo výchovno-

vzdelávacom procese  škola dosahuje, ako plní ciele stanovené v koncepcii školy, ktorú si stanovila v ŠkVP, ako 
sa prezentuje na verejnosti a ako sa absolventi školy uplatňujú v ďalšom štúdiu. 



 Škola má vypracovaný funkčný kontrolný systém hodnotenia.  
Vnútorný systém hodnotenia kvality  výchovy a vzdelávania na našej škole zameriame na 3 

oblasti: 
1. Hodnotenie školy.  
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov. 
3. Hodnotenie žiakov . 

 
 6.1  Hodnotenie školy 
 
Hlavnými kritériami pre hodnotenie školy sú:  

 hodnotenie plnenia cieľov, ktoré si škola stanovila v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom 
vzdelávacom programe, 

 výsledky vzdelávania , analýza prospechu, správania sa žiakov  a dochádzky žiakov, 
 podmienky na  výchovu a vzdelávanie , finančné zabezpečenie školy, ekonomické rozbory hospodárenia 

s rozpočtom školy, materiálno technické zabezpečenie školy,  
 priebeh vzdelávania, vyučovací proces, metódy a formy vyučovania , 
 úroveň výchova a vzdelávania  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
 spokojnosť s vedením školy a učiteľmi,  
 prostredie a  klíma školy,  
 prezentácia školy na verejnosti, aktivity v mimoškolskej činnosti,  
 organizovanie  výchovno-vzdelávacích aktivít v rámci vyučovacieho procesu,   
 výsledky žiakov na súťažiach, 
 uplatnenie sa absolventov školy v ďalšom štúdiu, 
 tvorba projektov a ich realizácia .  

 
Metódy kontrolnej činnosti: 

 rozbor výsledkov práce žiakov, 
 účasť na zasadnutiach metodických orgánov, 
 štatistické spracovanie, 
 porovnávanie, 
 riaditeľské testy a previerky, 
 dotazníky ankety, 
 vypracovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, 
 kontrola pedagogickej dokumentácie, 
 SWOT analýza, 
 prijímanie konkrétnych opatrení a následná kontrola ich plnenia . 

 
6.2 Systém kontroly a hodnotenia  pedagogických zamestnancov 
 
Cieľom vnútorného systému kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov je harmonizácia aktivít 

výchovno-vzdelávacieho procesu a zvyšovanie kvality práce zamestnancov. Hodnotenie má podporiť zvyšovanie 
výkonu a rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov. Vedie k vytvoreniu optimálnych podmienok pre 
profesijný rozvoj a kariérový rast pedagogických zamestnancov ako kľúčového prvku rozvoja školského 
vzdelávacieho systému v škole a zvyšovania kvality výchovno-vzdelávacej práce školy.  

Vedeniu školy umožňuje hodnotenie zamestnancov objektívne hodnotiť pracovné výkony, na základe ktorých 
tvorí koncepciu rozvoja školy. Umožňuje získavať, riadiť a spravodlivo odmeňovať tých pedagogických 
zamestnancov, ktorí majú požadované spôsobilosti a napĺňajú ciele a výchovno-vzdelávacie programy školy 
a tým prispievajú ku kvalite, efektivite a správnemu fungovaniu školy. 

Hodnotenie vedie k motivácii pedagogického zamestnanca, aby sám sledoval a hodnotil svoj pracovný výkon 
a pracovné správanie, aby menil ich kvalitu prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania a sebavzdelávania. 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa skladá z komplexu viacerých hodnotení. 
  Sú to : 
a) sebahodnotenie a sebareflexia pedagogického zamestnanca, 
b) hodnotenie pedagogického zamestnanca spolupracovníkmi,  
c) hodnotenie uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom začínajúceho pedagogického zamestnanca 
d) hodnotenie pedagogického zamestnanca žiakmi, 
e) hodnotenie pedagogického zamestnanca rodičmi. 
 
Na základe predchádzajúcich foriem hodnotenia získava vedenie školy podklady pre komplexné 

hodnotenie pedagogického zamestnanca. 
 
Metódy hodnotenia 

 
a) pozorovanie pracovného správania pedagogického zamestnanca priamym nadriadeným,  
b) hospitačné pozorovanie priamej pedagogickej činnosti, 
c) získavanie informácií od vedúcich MZ a PK, 



d) pohospitačný rozhovor,  
e) osobné pohovory a spoločná analýza práce zamestnanca, 
f) neformálny rozhovor s podriadeným, 
g) analýza dosiahnutých výsledkov vo výchovno-vzdelávacom procese, 
h) vyhodnocovanie výsledkov externých testovaní, 
i) pozorovanie činnosti pedagóga v oblasti ďalšieho vzdelávania, 
j) pozorovanie činnosti pedagóga v oblasti mimoškolských aktivít, 
k) referencie od žiakov,  
l) získavanie informácií od rodičov.  

 
Nástroje hodnotenia 

  
a) vypracovanie kritérií hodnotenia kompetenčného profilu pedagogického zamestnanca, 
b) hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca, 
c) dotazník pre vedúcich MZ a PK, 
d) dotazník pre žiakov, 
e) dotazník pre rodičov, 
f) neformálny rozhovor so žiakmi a rodičmi. 
 
Hlavnými kritériami pre hodnotenie sú:  
a. pracovný výkon, ktorom sa hodnotí  

 edukačný proces, 
 vzťah k žiakovi, 
 postoje zamestnanca k výchovno-vzdelávaciemu procesu,  
 iné úlohy súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom. 

b. pracovné správanie, v ktorom sa hodnotí 
 profesionálne správanie, 
 dodržiavanie legislatívy a predpisov, 
 sebarozvoj. 

 
6.3 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 a aké sú jeho pokroky, 
v čom dosiahol dobré a výborné výsledky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako 
postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Telesné a duševné zdravie žiakov chceme podporiť odbúraním stresu 
z klasifikácie a hodnotenia. Humanizácia klasifikácie a hodnotenia bude spočívať vo vyváženom hodnotení kladov 
a nedostatkov vo výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka, s návodom, ako postupovať pri odstránení 
nedostatkov. Cieľom hodnotenia je hodnotiť prepojenie vedomostí a zručnosti so schopnosťou uplatniť ich v praxi.    

Klasifikácia známkou ako hodnotiacim nástrojom žiaka, je významným nástrojom posudzovania kvality školy. 
Nemá však odrážať len výkon žiaka a jeho encyklopedické vedomosti, ale aj hodnotenie procesu, podmienok 
a vzťah žiaka k učeniu a k škole a mala by byť doplnená aj slovným zhodnotením a vysvetlením, prečo je žiak 
klasifikovaný práve takto. Cieľom hodnotenia formou klasifikácie je zhodnotiť prepojenie vedomostí so 
zručnosťami a spôsobilosťami. 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z platnej legislatívy. Okrem sumatívnych 
výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov. Formatívne hodnotenie 
žiakov bude podrobne rozpracované v učebných osnovách jednotlivých predmetov a vo výchovno-vzdelávacích  
plánoch.  

Metódou na zlepšenie a humanizáciu klasifikácie a hodnotenia žiakov je nasledovný postup: 
 hodnotenie žiaka učiteľom, 
 hodnotenie žiaka spolužiakmi, 
 hodnotenie žiaka seba samým, autoevalvácia . 

Na základe § 55, ods. (1) a (2), zákona 245/2008 bolo po prerokovaní na pedagogickej rade rozhodnuté, že 
v nižšom sekundárnom vzdelávaní budeme žiakov klasifikovať alebo a neklasifikovať v jednotlivých 
predmetoch  podľa uvedenej tabuľky.  Predmety, ktoré sú neklasifikované budú na vysvedčení uvádzané 
podľa § 18, ods. (10) písm. a) a b) vyhlášky  MŠ SR č. 224/2011. 

V primárnom  vzdelávaní   budeme postupovať pri klasifikácií žiakov nasledovne: 

 

Ročník 
Hodnotenie 

Klasifikovanie Neklasifikovanie 
Prvý   SJL, ANJ, PDA, MAT, IFV, PVC,VYV,HUV,TEV,NBV, ETV,  
Druhý   SJL, ANJ, PDA, MAT, VLA IFV, PVC,VYV,HUV,TEV,NBV, ETV, DOV 



Tretí   SJL, ANJ, PDA, VLA, MAT, IFV, PVC,VYV,HUV,TEV,NBV, ETV,  
Štvrtý   SJL, ANJ, PDA, VLA, MAT, INF,PVC,VYV,HUV,TEV,NBV, ETV 

 

Podľa predpísanej legislatívy budú hodnotení žiaci so špeciálnymi výchovnými potrebami, prihliadajúc 
individuálne na každého žiaka.  

Správanie žiakov bude hodnotené podľa platnej legislatívy. V hodnotení správania sa žiaka bude 
zohľadňovaná podľa vypracovaných kritérií v školskom poriadku pre žiakov aj dochádzka žiaka do školy. 
  

Spätná väzba pre rodičov:  

 klasická žiacka knižka, 
 internetová žiacka knižka, 
 forma klasického triedneho aktívu rodičov,   
 forma osobných konzultácii raz štvrťročne v termíne, ktorý určí rodič, za účasti žiaka a triedneho učiteľa, 

prípadne podľa potreby iných učiteľov. 
 

Školský vzdelávací program bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 25.08.2014. 

Prílohy: 

1. ISCED 1 – Školský učebný plán pre primárne vzdelávanie  na školský rok 2014/2015 
2. ISCED 1 – Školský učebný plán pre  1. ročník na školský rok 2014/2015 
3. ISCED 1 – Školský učebný plán pre  2. ročník na školský rok 2014/2015 
4. ISCED 1 – Školský učebný plán pre  3. ročník na školský rok 2014/2015 
5. ISCED 1 – Školský učebný plán pre  4. ročník na školský rok 2014/2015 
6. Učebné plány pre jednotlivé predmety ISCED 1 
7. Tematické výchovno-vzdelávacie plány pre jednotlivé predmety ISCED1



 




