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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 11.  

Na 2. stupni je počet tried 13. 

V ŠKD je počet oddelení 3.  

Kapacita školy je približne 700 žiakov.  

V posledných 5 rokoch školu navštevovalo každý školský rok priemerne 530 žiakov.  

 

Počet tried v ročníkoch a priemerný počet žiakov v triedach ročníka  

 

 

Ročník Počet tried Priemerný počet žiakov v 
triede 

0. 1 15 
1. 3 20 
2. 3 19,3333 
3. 2 22 
4. 2 25 
5. 3 25 
6. 3 25,333 
7. 3 23,66667 

8. 2 26,5 
9. 2 27,5 

 

Škola má širokú spádovú oblasť. Do ZŠ Komenského 13 dochádzajú žiaci z obcí Bodovce, 

Hubošovce, Jakubovany, Ratvaj, Ražňany, Šarišské Sokolovce, Uzovce a z mestskej časti 

Orkucany. Okrem obcí podľa rajonizácie dochádzajú v menšom počte do školy aj žiaci z 

obcí Červená Voda, Červenica, Drienica, Gregorovce, Hermanovce, Jakubová Voľa, 

Jarovnice, Ostrovany, Pečovská Nová Ves, Šarišské Michaľany, Brezovica, Brezovička, 

Ľutina, Olejnikov. 

 

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  
2013/2014 544 201 343 
2014/2015 531 197 334 
2015/2016 518 199 319 
2016/2017 557 227 330 
 



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 6.  

Na 1. stupni  ZŠ je 0, na 2. stupni je 6 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami.  

Žiaci vzdelávaní podľa IVVP – začlenení žiaci – 34 

Na 1. stupni  ZŠ je 21, na 2. stupni je 13 žiakov vzdelávaných  podľa IVVP.  

Žiaci majú zabezpečenú potrebnú starostlivosť vo výchovno-vzdelávacom procese podľa 

platnej legislatívy.  

 

2. 2 Žiaci zo sociálne - znevýhodneného prostredia  

Zo sociálne znevýhodneného prostredia navštevuje školu 55 žiakov, čo je 9,87 %. 

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 odborné na 95% 

 

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  13 Vrátane vedenia školy 
Učiteľ 2. stupňa  21 Vrátane vedenia školy  
Asistent učiteľa pre žiakov 
zo SZP  

1  

Asistent učiteľa pre žiakov 
so ZZ  

2  

Učiteľ NBV na skrátený 
úväzok  

2  

Vychovávateľky ŠKD  3  
Spolu  42  
 Z tohto počtu:    
Výchovný poradca  1  
Koordinátor primárnej 2  



prevencie sociálno- 
patologických javov  
Koordinátor 
environmentálnej výchovy  

1  

Koordinátor informatiky  1  
Koordinátor čitateľskej 
gramotnosti 

1  

Vedúci MZ a PK  8  
Vedúca školskej knižnice  1  
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 spoločenstvo v škole s náročnou profesionálnou klímou,  

 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, školský 

psychológ v CPPPaP, výchovný poradca, koordinátor primárnej prevencie sociálno- 

patologických javov sa a ďalší špecialisti podľa potreby.  

 

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   
 

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

V predchádzajúcich rokoch 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.  

Zapojenie sa do národných projektov s dlhodobým trvaním:  

 Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-

patologických javov v školskom prostredí VUDPaP, 

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť – Profesijný a kariérový rast 

pedagogických pracovníkov PKR, 

 PRojekt INkluzívnej EDukácie (PRINED), 

 Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a 

prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj 

pracovných zručností a práca s talentmi  

o Dielne 1, 

o Dielne 2, 

 Národný ústav certifikovaných meraní a vzdelávania (E-testovanie), 

 DATALAN, DIGIŠKOLA, vytvorenie tabletovej učebne, 

 Škola na dotyk, 

 Škola na dotyk AKADÉMIA, 

 Škola na dotyk FAJN, 

 Moja prvá škola, 

 Envimobile. 

 

Ďalšie projekty: 

Tvorivá informatika s Baltíkom, Deň narcisov, Deň Zeme, Zelený svet, Ekotýždeň pre 

Zem,  

 

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

ľahkej atletike, futbale a bedmintone. Od školského roka 2016/17 sa škola začala 

orientovať v oblasti športu aj na hokej. Darí sa aj matematickým a literárnym talentom v 

rôznych súťažiach. Žiaci školy sa zapájajú do všetkých predmetových olympiád, 

literárnych súťaží, prírodovedných súťaží, výtvarných a hudobných súťaží, kde dosahujú 

významné úspechy. V záujmovej oblasti žiaci školy trávia čas po vyučovaní v množstve 

rôznorodo zameraných záujmových útvaroch.  

 

 6 Vzťahy školy s inými inštitúciami  



Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Každá trieda má zastúpenie rodičov 

v Rade rodičov.  

Najužšia spolupráca školy je so zriaďovateľom, ktorým je Mesto Sabinov.  

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 s MPC 

Prešov,  SZOPK Prešov, SZČK Prešov, s PU Prešov, UPJŠ Košice, UMB Banská Bystrica , 

UIPŠ Bratislava, ŠPU Bratislava.  

 

II Charakteristika školského vzdelávacieho programu.  
 

Štátny vzdelávací program predstavuje záväzný národný rámec pre primárne vzdelanie 

– 1. stupeň základných škôl. Reprezentuje prvú úroveň dvojúrovňového modelu 

vzdelávania. Je východiskovým dokumentom na prípravu školských vzdelávacích 

programov, ktoré predstavujú druhú úroveň dvojúrovňového modelu vzdelávania. 

Dvojúrovňovým modelom vzdelávania sa dáva priestor každej škole, aby 

prostredníctvom školského vzdelávacieho programu dotvorila svoj obsah vzdelávania 

podľa špecifických regionálnych a lokálnych podmienok a požiadaviek, ktoré vychádzajú 

z potrieb žiakov alebo rodičov  

 

1 Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania  

Ciele výchovy a vzdelávania predstavujú spoločný základ pre konkretizované 

predmetové ciele a špecifické ciele prierezových tém, ktoré sa majú vzdelávaním 

naplniť.  

Na 1. stupni sa vyvážene venuje pozornosť nielen kognitívnym a intelektuálnym 

aspektom vzdelávania, ale rovnocenne aj sociálnemu a emocionálnemu rozvoju žiakov. 

Uvedené hľadisko sa premieta do cieľov vzdelávania:  

 vytvárať u žiakov základy gramotnosti prostredníctvom rozvíjania kľúčových 

kompetencií,  

 poskytovať každému žiakovi mnohostranné možnosti na vlastné objavovanie a 

skúmanie najbližšieho sociálneho, prírodného a kultúrneho prostredia, 

 viesť žiakov k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich individuálnych 

predpokladov a efektívnych spôsobov vlastného učenia sa,  

 rozvíjať kognitívne schopnosti žiakov aktívnym riešením problémov samostatne 

aj v skupinách a vytvoriť tak u nich základy pre tvorivé a kritické myslenie,  

 rozvíjať sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie žiakov,  

 viesť žiakov k zodpovednému aktívnemu prístupu k ochrane a upevňovaniu 

svojho zdravia;  

 viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a 

rešpektovaniu práv iných ľudí, 

 rozvíjať jazykovú gramotnosť žiakov, 



 podporovať rozvoj telesnej zdatnosti žiakov. 

 

2 Stupeň vzdelania 
Primárne vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej 

časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy, žiak 

s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy. Dokladom 

o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. Absolvent programu 

primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho 

sekundárneho vzdelávania 

 

3 Profilácia školy v školskom vzdelávacom programe primárneho 

vzdelávania  

 

Našim cieľom je vychovať morálneho, charakterného, vzdelaného, vyrovnaného človeka.  

Zo školy vytvoriť príjemné a bezpečné miesto, kde každý žiak sa môže vzdelávať podľa 

svojich možností a záujmov, rozvíjať tvorivosť, zodpovednosť, toleranciu a schopnosť 

komunikácie každého žiaka. Podporovať spoluprácu medzi učiteľom, žiakom a rodičom.  

 

V primárnom vzdelávaní sa 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. 

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese budeme:  

1. Posilňovať čitateľskú gramotnosť žiakov, čítanie s porozumením, prácu s textom, 

vytvárať podmienky pre realizáciu aktivít v školskej knižnici. 

2. Využívať časovú dotáciu na vyučovanie cudzieho jazyka, rozvíjať jazykovú 

gramotnosť. 

3. Využívať časovú dotáciu na posilnenie predmetu informatika, vedieť vyhľadávať 

informácie, spracovať ich, následne ich využívať pri celoživotnom vzdelávaní, 

dostať do povedomia pracovať bezpečne na internete. 

4. Podporovať tvorivosť žiaka.  

5. Učiť žiaka osvojiť si rôzne metódy individuálneho učenia sa, samostatnej práce a 

prezentovania informácií.  

6. Vytvárať podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, začlenených žiakov, žiakov nadaných a žiakov zo 

sociálne znevýhodného prostredia. Poskytovať žiakom asistenta učiteľa 

7. Vychovávať žiakov k emocionálnej zrelosti. 



8. Vychovávať žiakov k zdravému spôsobu života, rozvíjať telesnú zdatnosť, 

podporovať dodržiavanie bezpečnosti na cestách. 

9. Rozvíjať v žiakoch úctu k manuálnej práci, vzťah k manuálnym činnostiam 

a s ohľadom na budúce povolanie rozvíjať manuálne zručnosti. 

 

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 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.  

 

4 Formy a výchovy vzdelávania 
Na dosiahnutie uvedených cieľov počas štyroch rokov primárneho vzdelávania sa budú 

využívať efektívne formy a metódy práce na vyučovaní, napr. zážitkové učenie, 

projektová metóda, problémová metóda, interaktívne vyučovanie, skupinová práca, 

individuálne štúdium a ďalšie formy a metódy, ktoré sú pre žiakov príťažlivé. 

 

5 Učebné osnovy 
Učebné osnovy jednotlivých vzdelávacích oblastí a predmetov tvoria prílohu 1 

Školského vzdelávacieho programu 

 

6 Učebný plán 



Učebný plán, s hodinovou dotáciou pre jednotlivé vyučovacie predmety tvorí prílohu 2 

Školského vzdelávacieho programu. 

  

7 Vyučovací jazyk 
Škola využíva rámcový učebný plán s vyučovacím jazykom slovenským. 

 

8 Podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu 

o získanom vzdelaní 
Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy žiak získa primárne vzdelanie. Na 

vysvedčení v štvrtom ročníku sa do doložky uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie“. 

 

10 Personálne zabezpečenie 
 

Výchova a vzdelávanie na 1. stupni je zabezpečená kvalifikovanými učiteľmi. 

 

trieda triedny učiteľ  
0. ročník Mgr. Zuzana Vargová  
1. A Mgr. Irena Timurová  
1. B Mgr. Mária Futejová  
1.C Mgr. Martin Klein  
2. A PaedDr. Mária Petríková  
2. B PaedDr. Mária Rákošová  
3. A Mgr Iveta Smreková  
3. B PaedDr. Jana Pribulová  
4. A Mgr. Milena Tulejová  
4. B Mgr. Gabriela Blenkush  
 

11 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 spojené 

chodbou.  

Priestorové podmienky školy sú veľmi dobré.  

Pre výchovno-vzdelávací proces sú k dispozícii tri multimediálne učebne, ktoré sú dobre 

vybavené počítačmi, notebookmi, tabletmi, interaktívnymi tabuľami a ostatnou IKT, 

odborná učebňa biológie a geografie, fyziky a chémie, hudobnej výchovy, výtvarnej 

výchovy, techniky, kuchynka, telocvičňa pre kolektívne športy a telesnú výchovu, 

gymnastická telocvičňa s posilňovňou, školská knižnica, učebne cudzích jazykov. V škole 

sú k dispozícii notebooky, PC, tablety, 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 19 učební, 11 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, 

kancelárie zástupcov riaditeľa, kancelária ekonómky a referentky PaM, zborovňa, 

oddychový priestor pre učiteľov, kuchynka, kabinet špeciálneho pedagóga, kabinet 

učiteľa, archív, 2 multimediálne učebne, učebňa HUV, žiacka kuchynka, kancelária pre 

nepedagogický personál, žiacke WC dievčat a chlapcov, WC učiteľov 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, trieda, odborná učebňa VYV, 

tabletová učebňa, 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  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 techniku, učebňa pre ekonomiku v 

domácnosti, 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 nachádza 

6 učební, zborovňa, kabinet, šatňa upratovačky, žiacke šatne, WC dievčat a chlapcov a 

WC učiteľov. V popoludňajších hodinách sú tri 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, vonkajšia posilňovňa využívaná žiakmi a obyvateľmi mesta, 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 si 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. 

 

12 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní 
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.  

 

13 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov 
 

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

rodičom spätnú väzbu o zvládnutí požiadaviek a vedomostnej úrovne žiaka vo 

výchovno-vzdelávacom procese 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 primárnom 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  Klasifikovanie  Neklasifikovanie  
Prvý  SJL, ANJ, PDA, MAT,  INF, PVC, VYV, HUV, TSV, 

NBV,  ETV,  
Druhý SJL, ANJ, PDA, MAT, VLA  INF, PVC, VYV, HUV, TSV, 

NBV,  ETV, DOV  
Tretí  SJL, ANJ, PDA, VLA, MAT,  INF, PVC, VYV, HUV, TSV, 

NBV,  ETV,  
Štvrtý  SJL, ANJ, PDA, VLA, MAT,  INF, PVC, VYV, HUV, TSV, 

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.  

 

14 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 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 verejnosť o tom, aké výsledky vo 

výchovnovzdelávacom 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 .  

 

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 .  

 

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) informácie 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.  

 

 

 

 

Školský vzdelávací program bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 30.08.2016.  

 

 


