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1. Všeobecné údaje 
Predkladateľ programu 

Názov: Základná škola Severná 21 Moldava nad Bodvou 

Zriaďovateľ školy 

Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 

Názov vzdelávacieho programu 

Názov ŠkVP: ZŠ Severná 21 Moldava nad Bodvou 

Motivačný názov: Vychovávame pre Európu 

Kód a názov odboru štúdia 

Kód odboru:  

 ISCED 1 primárne vzdelávanie, 

 ISCED 2 nižšie stredné vzdelávanie 

Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu 

 Primárne vzdelanie 

 Nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania 

 4 roky ISCED 1 

 5 rokov ISCED 2 

Vyučovací jazyk 

 slovenský 

Platnosť dokumentu 

Dátum vydania: 1.9.2022 

Dátum platnosti 1.9.2022 

  



2. Stratégia školy, vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy 

a vzdelávania 
Profilácia našej školy dlhodobo vytvára imidž školy a je v súlade s novými reformami vzdelávania 

ako aj požiadavkami dnešnej doby. Koncepčný zámer rozvoja školy vychádza zo štátneho vzdelávacieho 

programu a platnej legislatívy, inšpiruje sa výsledkami činnosti školy, úspechmi našich absolventov 

i pedagogického kolektívu, ako aj so zmenami v spoločnosti, životného štýlu, potrieb a záujmov detí 

a rodičov. 

Víziou našej školy je stať sa modernou európskou školu s kvalitným vzdelávaním, s aplikovaním 

inovatívnych a nových metód i foriem práce v edukačnom procese, byť školou otvorenou žiakom, ich 

rodičom, aj obecnej komunite, chceme byť kvalitnou školou s dôrazom na vytváraní priaznivých 

medziľudských vzťahov, kladných postojov v konaní a správaní detí i pedagógov. 

Poslanie výchovy a vzdelávania spočíva: 

 v poskytovaní základného vzdelávania, ktoré určuje školský zákon a ŠVP; 

 v zabezpečovaní vhodných personálnych a priestorových podmienok pre záujmové a voľno-

časové aktivity žiakov; 

 v pokračovaní s premenou tradičnej školy na modernú – používajúc inovatívne a nové metódy 

a formy práce; 

 v dôkladnej príprave žiakov pre ďalšie štúdium s podporou ich osobného rastu; 

 v plnení úloh Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) – a to získavaním poznatkov, 

vedomostí a kompetencií v oblasti jazykového a odborného vzdelávania, prezentačných, 

čitateľských i technologických zručností; 

 v oblasti riešenia problémov, tvorivého myslenia, logického uvažovania, ako aj v oblasti 

rozvíjania pracovných, personálnych, sociálnych, občianskych kompetencií žiakov; 

 v získavaní kladných charakterových vlastností a vo vytváraní priateľskej klímy pre úspešnú 

spoluprácu medzi žiakmi, pedagógmi a rodičmi. 

Hlavné strategické ciele: 

 plnenie ŠkVP v súvislosti s profiláciou školy vo všetkých ročníkoch, plnenie učebného plánu 

podľa ISCED 1 a ISCED 2; 

 priebežné hodnotenie  a inovácia stratégií a plánov pre realizáciu ŠkVP; 

 skvalitňovanie vyučovacieho procesu zavádzaním nových, tvorivých a inovatívnych metód 

a foriem práce (kreatívnosť, zážitkové učenie, hranie rolí, projektové vyučovanie,...) 

v prospech premeny tradičnej školy na modernú; 

 zachovanie a zvyšovanie kvality školy, čiže úrovne úspešnosti a efektivity školy permanentným 

skvalitňovaním svojej práce ( škola, učitelia, žiaci) s rozvojom ľudských zdrojov, celoživotným 

vzdelávaním pedagogických zamestnancov, rozširovaním ich odbornosti a kvalifikovanosti, 

koncentrovaním pozornosti nielen na výsledky, ale aj na procesy zabezpečujúce úspešnosť 

v škole; 

 zdokonaľovanie vnútorného riadenia školy skvalitňovaním práce v oblasti organizačnej, 

ekonomickej, personálnej i materiálno technickej, racionálnejšie využívanie ľudských, 

priestorových i finančných zdrojov; 

 posilnenie postavenia a motivácie učiteľov, zvyšovanie aktívneho podielu pedagógov na 

riadení a skvalitňovaní práce školy, účinná spolupráca všetkých jej zamestnancov (ZŠ, ŠKD, ŠJ); 

 udržiavanie priaznivej pracovnej atmosféry pre zachovanie dobrých medziľudských vzťahov, 

účinnej komunikácie a pozitívnej klímy školy  



 zachovanie konkurencieschopnosti a prosperity školy, propagácia práce školy; 

 neustále skvalitňovanie spolupráce s rodičmi a verejnosťou, zlepšovanie spokojnosti 

zainteresovaných strán (žiaci, učitelia, rodičia, obecná komunita); 

 uskutočnenie analýzy skutočného stavu z hľadiska vnútorných predpokladov školy technikou 

SWOT na posúdenie silných a slabých stránok školy, príležitostí a ohrozenia zdrojov; 

 aplikovanie TQM managementu v prospech zachovania kvality a rozvoja školy. 

3. Charakteristika školy 
Základná škola so sídlom Severná 21, Moldava nad Bodvou patrí do siete štátnych škôl Slovenskej 

republiky. Škola ako samostatná rozpočtová organizácia s právnym subjektom zabezpečuje výchovu 

a vzdelávanie pre mládež vo veku 6 -15 rokov. Škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava 

nad Bodvou. 

 Základná škola má právnu subjektivitu na základe Zriaďovacej listiny ZŠ zo dňa 1.7.2002, 

Rozhodnutia o zriadení ZŠ zo dňa 1.7.2002 a Štatútu ZŠ zo dňa 2.4.2002. Leží v meste Moldava nad 

Bodvou v okrese Košice – okolie v Košickom kraji. Do prevádzky bola budova školy odovzdaná 

17.10.1988 na základe Kolaudačného rozhodnutia s povolením užívania stavby ZŠ, ktorá sa nachádza 

na okraji sídliskovej štvrte v severozápadnej časti mesta.  

Naša škola ponúka množstvo rôznorodej krúžkovej činnosti, zapájanie sa do rôznych akcií, exkurzií, 

návštev v Škole v prírode, turistické vychádzky a mnoho ďalších športových činností. 

Súčasťou budovy školy je aj stravovacie zariadenia Školská jedáleň (ŠJ), ktorá vyhovuje všetkým 

hygienickým a legislatívnym normám a požiadavkám. V ŠJ sa stravujú žiaci i zamestnanci školy. 

V budove školy pracujú 3 oddelenia ŠKD pre deti 1.-5. ročníka ZŠ.  

3.1 Vlastné zameranie školy 
Záväzným poslaním školy je poskytnúť deťom znalosti a zručnosti potrebné k životu. Vychovať 

z nich samostatných a tvorivých ľudí, prebudiť v nich pocit ľudskej dôstojnosti a rovnosti s ostatnými, 

aby sa stotožnili s vlastnou kultúrou a pritom boli schopné medzinárodne spolupracovať. Aby vedeli 

spájať vlastenectvo s európanstvom, suverenitu s pocitom spolupatričnosti k ľudstvu. 

Stanovili sme zameranie školy na cudzie jazyky, na prírodovedné predmety, na informatickú 

výchovu s využívaním IKT, na environmentálnu a multikultúrnu výchovu i pohybovú kultúru, ako aj aj 

rozvíjanie všestrannej osobnosti i dobrú výchovu žiakov. V rámci zachovania profilácie školy vo 

vzdelávacom procese i mimoškolskej činnosti kladieme osobitý dôraz na vytvorenie profilu zdravého 

a zdatného žiaka so zameraním: 

 na výchovu zdravo sebavedomého žiaka, ktorý dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoje názory 

a nadobudnuté poznatky i skúsenosti v osobnom živote a v odbornej praxi; 

 na vzdelávanie jazykovo zdatného žiaka (zvládnutie základov 2 cudzích jazykov), ktorý sa 

v budúcnosti dokáže uplatniť nielen v našom regióne ale i v širokej európskej spoločnosti; 

 na vzdelávanie žiaka, ktorý bude vedieť pracovať s informáciami v technologicky rozvinutej 

spoločnosti; 

 rozvíjanie pohybovej a telesnej kultúry, emocionálnej inteligencie a estetického cítenia 

žiaka; 

 na vedenie žiaka k zmysluplnému využívaniu voľného času.  



3.2 Personálne zabezpečenie 
Realizácia ŠVP je podmienená potrebným personálnym zabezpečením, pričom sa vychádza 

z požiadaviek určených v platnej legislatíve. 

Vedúci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon ich činnosti. Vykonali 

prvú aj druhú atestáciu, ukončili funkčné aj inovačné funkčné vzdelávanie. Sú odborne pripravení na 

riadenie pracovného kolektívu, zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti personálnych 

vzťahov. 

Pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, 

uplatňujú zásady tímovej práce, konštruktívneho riešenia problémov, preukazujú pedagogicko – 

psychologické spôsobilosti pri práci so žiakmi v spolupráci s rodičmi. 

 

3.3 Materiálno-technické a priestorové podmienky 
Primerané priestorové a materiálno technické vybavenie školy v oblasti výchovy a vzdelávania je 

dôležitou podmienkou, výchova a vzdelávanie prebieha v kmeňových triedach a odborných učebniach 

a ďalších priestoroch školy podľa platnej legislatívy. Preto zabezpečenie a starostlivosť o MTZ školy je 

dôležitou úlohou vedenia ako aj zriaďovateľa školy. 

Škola má k dispozícii priestorové vybavenie: 

 pre manažment školy: kancelárie pre vedenie školy a pre hospodárku i mzdovú účtovníčku, 

 pre pedagogických zamestnancov: zborovňu, kabinety, 

 pre nepedagogických zamestnancov: miestnosť pre školníka, pre upratovačky, pre 

kuchárky, pre vedúcu ŠJ, 

 hygienické priestory: sociálne zariadenia, pre žiakov a zamestnancov, 

 odkladacie a úložné priestory: pre učebné pomôcky, didaktickú techniku, archív, skladové 

priestory, 

 informačno-komunikačné priestory: školská knižnica  s knižným fondom, IKT zariadením 

a pripojením na internet, 

 učebné priestory: učebne, odborné učebne, dielne, cvičná kuchynka, telocvičňa, školské 

ihrisko, 

 spoločné priestory: školská budova, školský pozemok, átrium, školská jedáleň, ŠKD, 

 

3.4 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 
Pre realizáciu ŠkVP je nevyhnutnosťou zabezpečenie vhodného režimu vyučovania s 

rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia učební a ostatných priestorov školy podľa platných 

noriem (svetlo, teplo, hlučnosť, čistota, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť školského 

nábytku a pod.). 

Škola má z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia vytvorené vyhovujúce podmienky vo všetkých 

priestoroch určených na vyučovanie. Žiaci sú pravidelne poučení o dodržiavaní pravidiel bezpečného 

správania sa v triedach, odborných učebniach, na chodbách i v ďalších priestoroch školy. Všetci 

zamestnanci školy absolvujú pravidelné školenia o BOZP a protipožiarnych predpisoch. Bezpečnostný 

technik, s ktorým škola spolupracuje , uskutočňuje kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia. V prípade 

zistenia menších nedostatkov, vedenie školy zabezpečí ich okamžité odstránenie. 



Pri vstupe do budovy školy je zabezpečený bezbariérový prístup pre telesne 

postihnutých(vozičkárov,  majú aj sociálne zariadenie prispôsobené na prízemí). 

Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci sú zakotvené v nasledujúcich dokumentoch: 

 Školský poriadok 

 Vnútorný poriadok školy 

 Pracovný poriadok 

 Prevádzkový poriadok školy 

 Prevádzkový poriadok ŠJ 

 Dokumentácia BOZP a PO 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní sa zisťuje nasledovne: 

o Škola zabezpečí bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch školy. 

o Pravidelným školením zamestnancov školy o BOZP a PO na začiatku školského roka. 

o Poučením žiakov o BOZP a PO prostredníctvom triednických hodín na začiatku školského roka 

a preukázateľne pred hromadnými akciami, ako základný lyžiarsky kurz, škola v prírode, 

plavecký výcvik, školské výlety a exkurzie, pred nástupom na školské prázdniny. Pri 

organizovaní spomínaných podujatí sa vychádza z platnej legislatívy (vyhlášky, smernice), 

pričom dôležitou podmienkou je informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka. 

o Poučením zákonných zástupcov žiakov o BOZP a PO a oboznámením so Školským poriadkom 

prostredníctvom triednych RZ na začiatku školského roka. 

o Pravidelnými kontrolami stavu BOZP a PO bezpečnostným technikom, vedením školy a členmi 

previerkovej komisie BOZP a PO. 

o Dvakrát ročne sú žiaci oboznámení s požiarnou prevenciou, požiarnymi signálmi na Účelovom 

cvičení a Didaktických hrách, kde sa prevedie aj požiarny poplach. 

o Zabezpečovaním a kontrolou zákazu fajčenia, pitia alkoholu a požívania iných škodlivých látok 

v budove a v okolí školy. 

3.5 Projekty 
Účasť školy v rozličných národných a medzinárodných projektoch v značnej miere pomáha pri 

napĺňaní cieľov a vízie školy. Plnenie úloh a aktivít vyplývajúcich z  projektových programov podporuje 

rozvoj širšieho spektra kompetencií nielen žiakov, ale aj pedagógov. 

4. Profil absolventa 
Plnením ŠkVP sa zameriavame na formovanie profilu žiakov, ktorý sa formuje získaním kľúčových 

kompetencií, t. j. spôsobilostí, zručností, vedomostí a poznatkov. Veľký dôraz kladieme, aby absolvent 

školy získal dobré základy dvoch cudzích jazykov, aby nadobudol rozšírené vedomosti z prírodovedných 

predmetov, aby  osvojil poznatky a zručnosti pri práci s informáciami s  využitím IKT, aby mal potrebu 

si rozvíjať pohybovú a telesnú zdatnosť, aby si vedel  zmysluplne využiť svoj voľný čas. 

4.1 Kľúčové kompetencie 
Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej matematickej, 

prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti, ktoré sa budú rozvíjať v rámci nižšieho stredného 

vzdelávania. 

Na veku primeranej úrovni disponuje kľúčovými kompetenciami, ako: 

 pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa, 

 vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou v materinskom, štátnom jazyku, 



 rozumie základným slovným spojeniam v anglickom jazyku, dokáže ich používať, 

 využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov 

v každodenných situáciách, 

 vie používať vybrané IKT 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 a druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať, 

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

 má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorým 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 mimo - 

vyučovacej a mimoškolskej činnosti. 

Získané kompetencie žiaka sa rozvíjajú v priebehu jeho ďalšieho vzdelávania. 

  



5. Charakteristika ŠkVP 
Zaradenie a navýšenie vyučovacích hodín v rámci voliteľných hodín Rámcového učebného plánu v 

jednotlivých vzdelávacích oblastiach je v súlade s  cieľom a zameraním školy a určuje charakter – 

obsahové zameranie ŠkVP. Zabezpečuje naplnenia poslania školy, ktorá je  primárnym zdrojom 

informácií, inšpirujúca vzdelanie a výchovu, je rovnako miestom sociálneho zrenia  a podpory 

duševného zdravia mladých ľudí. Záväzným poslaním školy je rozvíjať v deťoch vzťah k druhým ľuďom 

bez predsudkov, pomôcť im k zodpovednosti za seba, za druhých, aj za prírodu, ktorá nás obklopuje. 

Poskytnúť deťom znalosti a zručnosti potrebné k životu. Vychovať z nich samostatných a tvorivých ľudí. 

Prebudiť v nich pocit ľudskej dôstojnosti a rovnosti s ostatnými, aby sa stotožnili s vlastnou kultúrou a 

pritom boli schopné medzinárodne spolupracovať. Aby vedeli spájať vlastenectvo s europanstvom, 

suverenitu s pocitom spolupatričnosti k ľudstvu. Pomáha ovplyvniť individuálny vývin každého dieťaťa, 

umožňuje rozvoj kľúčových kompetencií žiakov vo všetkých vzdelávacích oblastiach na úrovni, ktorá je 

pre nich dosiahnuteľná. 

Celoživotne sa rozvíjajúce kľúčové kompetencie potrebuje každý jednotlivec na osobné 

uspokojenie a naplnenie, na rozvoj kompletnej osobnosti a na uplatnenie sa vo svete práce. 

Zdôrazňovanie kľúčových kompetencií vedie k získavaniu dobrých vedomostí a zručností v rôznych 

oblastiach. 

5.1 Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu 

o získanom vzdelaní 
Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 

vzdelávacieho programu.  

Nižšie stredné vzdelanie alebo sekundárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním 

posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu.  

Doklad o dosiahnutom vzdelaní 

Stupeň vzdelania doklad ISCED 1: Primárne vzdelanie – vysvedčenie s doložkou . 

Stupeň vzdelania doklad ISCED 2: Nižšie sekundárne vzdelanie – vysvedčenie s doložkou.  

 

5.2 Organizačné formy a metódy vyučovania 
Organizačné formy a metód vyučovania uplatníme v dvoch základných rovinách. 

Štandardné metódy vyučovania:  

 výklad 

 monológ 

 dialóg 

 diskusia 

 otázky - odpovede 

 frontálne vyučovanie, 

 práca s literatúrou 

 individuálny prístup 

 práca s IKT 



Zámerom školy je v súvislosti s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu implementovať do 

vyučovania a výchovy inovatívne a nové metódy a formy práce, ktoré budú rozvíjať kľúčové 

kompetencie: 

 integrované tematické vyučovanie 

 vyučovacie bloky 

 projektové vyučovanie 

 problémové vyučovanie 

 brainstorming 

 exkurzie 

 samostatná práca a jej následná prezentácia 

 vyučovanie v podnetnom prostredí 

 využívanie IKT vo vyučovaní 

 podpora individuálnych schopností 

 rozvoj tvorivého myslenia 

 podpora samostatného myslenia 

 zážitkové vyučovanie. 

5.3 Vzdelávacie stratégie 
Medzi výchovno-vzdelávacie stratégie zaradíme: 

 pestrosť vyučovacích foriem: laboratórne práce, výučbové - softvérové programy, práce s 

počítačom, s internetom, digitálnym fotoaparátom, tabletom, videokamerou, pracovné 

činnosti  v dielni, na školskom pozemku, v multimediálnej učebni, v jazykovom laboratóriu, 

výučba v školskej knižnici, práce s odbornou literatúrou, časopismi i dokumentárnymi 

filmami, dramatizácia, skupinová práca, projektové vyučovanie, cvičné poplachy, 

poskytovanie prvej pomoci a iné. 

 netradičné spôsoby výučby: rôzne vedomostné a športové súťaže, olympiády, 

 hravé činnosti: aktivity projektových programov, výstavy, kultúrne programy pre deti, pre 

verejnosť, pre rodičov a pod. 

 besedy: zameraním na prevenciu proti šikanovaniu, na predchádzanie užívania omamných 

látok, na prevenciu proti kriminalite, poskytovanie prvej pomoci, na ochranu prostredia a 

prírody, a pod. 

 návštevy koncertov, divadelných predstavení, múzeí a výstav: prebúdzajú estetické cítenie 

žiakov, zlepšuje vnímanie kultúrneho a historického dedičstva, chápanie tradícií a 

kultúrnych hodnôt, 

 exkurzie, kurzy, výlety : umožňuje reálny obraz doposiaľ teoreticky získaných vedomostí a 

môžu pomôcť pri rozhodovaní o vlastnej životnej a profesijnej orientácii, širšieho regiónu, 

 krúžková činnosť: smeruje k získavaniu potrebných sociálnych, rozumových, 

emocionálnych a pohybových zručností s rešpektovaním špecifických záujmov dieťaťa, 

jeho nadania, i hendikepu, vytvára podmienky pre zmysluplné využitie voľného času a 

pôsobí preventívne v boji s drogami, detskou kriminalitou, šikanovaním, xenofóbiou, 

prípadne rasovými predsudkami, 

 žiacka školská rada: sa stáva partnerom v prerokovaní požiadaviek žiakov, samostatne 

organizuje niektoré akcie, 

 školský rozhlas: plní funkciu rýchlej vnútornej informovanosti, 

 začlenenie žiakov s ŠVVP: rešpektujeme individuálne potreby žiakov, umožňujeme 

optimálny  



 škola v prírode: priaznivé prostredie pre rozvoj vzťahov medzi spolužiakmi i medzi žiakmi 

a učiteľmi, adaptácia na nové podmienky, možnosť alternatívnej výučby, spoznávanie 

fauny a flóry rozvoj v súvislosti s ich osobnosťou 

 konzultačné hodiny výchovnej poradkyne, triednych učiteľov: prispievajú k riešeniu 

problémov, vytvára sa vzájomná dôvera medzi učiteľom a rodičom, 

 verejná informovanosť: web školy, e - mal školy, verejná nástenka, prezentácia výsledkov 

školy, vydávanie školského časopisu, informácie do mestskej televízie, 

 ďalšie vzdelávanie učiteľov: úzko súvisí s celoživotným vzdelávaním a prehlbovaním 

znalostí vo svojom odbore . 

  



6. Učebný plán 
 

ISCED1 

1.ročník 2. ročník 3. ročník 4.ročník Počet 
týždenných 
hodín 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 9 9 8 8 34 

Anglický jazyk 1 1 3 3 8 

Matematika a práca s informáciami 

Matematika 4 5 4 4 17 

Informatika   1 1 2 

Človek a príroda 

Prírodoveda   2 2 4 

Prvouka 2 2   4 

Človek a spoločnosť 

Vlastiveda   1 2 3 

Človek a hodnoty 

Náboženská/Etická výchova 1 1 1 1 4 

Človek a svet práce 

Pracovné vyučovanie   1 1 2 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Zdravie a pohyb 

Telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 

SPOLU 20+2 20+3 23+2 24+1 88+8 

 

Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR 

č.20/2008 Z.z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z.z. podľa podmienok školy. 

Škola delí žiakov na skupiny v predmetoch informatika, náboženská výchova, etika, telesná a športová 

výchova. 

Navýšenými predmetmi na 1. stupni sú slovenský jazyk a literatúra (+3), anglický jazyk (+2), 

prvouka/prírodoveda (+2), matematika (+1).  

 

 

  



 

ISCED2 
5.ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9.ročník Počet 

týždenných 
hodín 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 5 5 5 6 6 27 

Anglický jazyk 4 4 3 3 3 17 

2. cudzí jazyk/iný predmet   2 2 2 6 

Matematika a práca s informáciami 

Matematika 5 5 5 5 6 26 

Informatika 1 1 1 1  4 

Človek a príroda 

Biológia 2 2 2 1 1 8 

Fyzika  2 1 2 1 6 

Chémia   2 1 2 5 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 2 1 1 1 2 8 

Geografia 2 2 1 1 1 7 

Občianska náuka  1 1 1 1 4 

Človek a hodnoty 

Náboženská/Etická výchova 1 1 1 1 1 5 

Človek a svet práce 

Technika 1 1 1 1 1 5 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 1 1 1 1  4 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 5 

Zdravie a pohyb 

Telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 10 

SPOLU 24+3 25+4 26+4 26+4 26+4 127+19 

 

Navýšenými predmetmi na 2. stupni sú matematika (+5), slovenský jazyk a literatúra (+2), anglický 

jazyk (+2).  

Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR 

č.20/2008 Z.z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z.z. podľa podmienok školy. 

Škola delí žiakov na skupiny v predmetoch anglický jazyk,  informatika, náboženská výchova, etika, 

technika, telesná a športová výchova. 

Hodinová dotácia a vzdelávací štandard v predmete chémia je rozdelený 2+1+2 (presun z 2+2+1) 

pri zachovaní logickej štruktúry.  

V siedmom ročníku je žiakom ponúknutý druhý  cudzí jazyk – nemecký jazyk v počte 2 hodiny 

týždenne. Tento predmet sa vyučuje pri minimálnom prihlásenom počte 10 žiakov. Ostatným žiakom 

je ponúknutý ďalší vyučovací predmet – telesná a športová výchova. 

Vo vyučovacom predmete Technika riaditeľ školy zohľadnil personálno-odborné a materiálno-

technické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy tematických celkov 

Technika a Ekonomika domácnosti.  

Nakoľko má škola vhodné podmienky na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova, využila 

voliteľné (disponibilné) hodiny v 7.-9. ročníku v alternácii 2. cudzieho jazyka na posilnenie predmetu. 



Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich kompenzáciu 

spravidla v priebehu jedného školského roku.  

Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí 

sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie. 

  



7. Učebné osnovy 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušné predmety.  

UO v prílohe 

  



8. Učebné zdroje ( učebnice, didaktická technika, materiálne 

zdroje) 
Učebné zdroje: 

 • učebnice schválené MŠVVaŠ SR pre jednotlivé predmety a ročníky, 

 • zbierky úloh, pracovné zošity, atlasy, slovníky, pravidlá a príručky, 

 • elektronické zdroje - multimediálne CD, DVD, internetové stránky, edukačné portály, 

 • mapy, encyklopédie, populárno-náučné publikácie, odborné časopisy. 

Didaktická technika: 

 •PC, tablety, notebooky, 

 • interaktívne tabule, 

 • dataprojektory, vizualizéry, 

 •televízory, DVD prehrávače, videorekordéry, 

 • jazykové a počítačové laboratórium. 

Materiálne zdroje: 

 • materiálne vybavenie odborných učební, 

 • materiálne vybavenie telocvične a posilňovne, areál školského ihriska, 

 • učebné pomôcky pre jednotlivé predmety, 

 • knižničný fond a vybavenie školskej knižnice. 

  



9. Začlenenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami  
Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla: 

a) žiak so zdravotným znevýhodnením, t. j.  

• žiak so zdravotným postihnutím ( s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so 

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

autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím), 

• žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a 

pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, s oneskoreným alebo nerovnomerným 

psychomotorickým vývinom), žiak v hraničnom pásme mentálnej retardácie, žiak s poruchou 

správania, 

b) žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

c) žiak s nadaním. 

9.1 Základné podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 
Potvrdenie o tom, že žiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vydáva podľa kompetencií 

školské zariadenie výchovnej prevencie a poradenstva na základe odborného vyšetrenia. 

Žiak má vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý vypracúva škola spoločne 

so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. Žiak môže mať špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby počas celého vzdelávacieho cyklu alebo len počas limitovaného obdobia, čo sa 

posudzuje na základe výsledkov odborného vyšetrenia školského zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie. 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa vzdeláva v bežnej triede základnej 

školy má zabezpečené odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky 

v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej jeho individuálnym potrebám.  

Riaditeľ školy zabezpečuje systematickú spoluprácu školy so školským zariadením výchovnej 

prevencie a poradenstva a podľa potreby spolupracuje so špeciálnou základnou školou. Zabezpečuje 

sa spolupráca s rodičmi /vrátane ich informovaného súhlasu so zaradením dieťaťa do programu žiaka 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami/, pre žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami sa vypracúva individuálny výchovnovzdelávací program. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v bežnej triede 

základnej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho 

špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 

Na žiadosť zákonného zástupcu a vyjadrenia CPPPaP začleňujeme žiakov s ŠVVP do bežných tried. 

našej škole evidujeme aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Umožňujeme 

vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho plánu. Pri vzdelávaní pomáha pedagogický asistent. 

Rovnakú veľkú pozornosť venujeme aj nadaným žiakom ako aj žiakom zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. 

  



10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 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. Ďalším cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a 

spôsobilosťami.  

Klasifikácia a hodnotenie žiakov školy vychádza z: Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy, platného od 1.mája 2011, Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy, príloha č.2 – Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením. 

Úlohou školy je dať pocítiť úspech každému žiakovi, nebudeme teda prostredníctvom hodnotenia 

rozdeľovať žiakov na úspešných a neúspešných. U žiakov, ktorí dosahujú slabšie výsledky sa budeme 

snažiť nájsť oblasť, v ktorej ich môžeme pochváliť a nechať ich vyniknúť. Pri hodnotení učebných 

výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv 

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

od hodnotenia správania. 

10.1 Pravidlá pre hodnotenie žiaka 
Hodnotenia žiaka v predmete nezahŕňa hodnotenie správania, správanie žiaka je hodnotené zvlášť. 

Hodnotené sú zručnosti a vedomosti, ktoré boli v rámci vyučovania už prebrané a precvičené. 

Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí 

kvalita práce a vyučovacie výsledky, ktoré žiak dosiahol za celé klasifikačné obdobie. Stupeň prospechu 

sa neurčuje na základe priemeru známok za príslušné obdobie. Prihliada sa k systematickosti v práci 

žiaka v priebehu klasifikačného obdobia. Súčasťou celkového hodnotenia práce žiaka v predmete je i 

príprava na predmet (pomôcky, vedenie písomností, práca na domácich úlohách, doplňovanie učiva 

v prípade absencie žiaka, pracovitosť a prístup k vyučovaciemu predmetu...). Miera naplnenia 

kľúčových kompetencií vo forme plnenia očakávaných výstupov je východiskom pre hodnotenie žiaka 

v predmete. Žiaci sú vopred oboznámení s termínom písomných prác trvajúcich viac ako 20 min., 

zároveň s termínom, sú oboznámení aj s témami písomnej práce. Žiakom je umožnené sebahodnotenie 

zodpovedajúce ich veku a schopnostiam, forma sebahodnotenia je ponechaná na vyučujúcom.  

 

Písomné práce je potrebné rozvrhnúť rovnomerne na celý školský rok. Termín konania písomných 

prác pedagóg oznámi vopred na vyučovacej hodine a na internetovej stránke školy – v časti domáce 

úlohy písomky. V jednej triede nie je možné realizovať viac ako dve písomné práce v priebehu jedného 

dňa. 

 

V prípade, že súčasťou hodnotenia žiaka je tvorba vlastného projektu alebo prezentácie, pedagóg 

bude pri jeho hodnotení zohľadňovať nasledujúce kritéria. 

 - náročnosť zvolenej témy, jej obsahové zvládnutie  

- logická štruktúra spracovanej témy  

- originalita a úroveň spracovania  

- prezentovanie projektu pred spolužiakmi 

- grafická úprava. 

  



10.2 Kritériá hodnotenia písomných prác v percentách 
Percentuálna stupnica pre hodnotenie na stupni primárneho vzdelávania: 

 100% - 90% známka 1 

 89% - 75% známka 2 

 74% - 50% známka 3 

 49% - 25% známka 4 

 24% a menej známka 5 

Percentuálna stupnica pre hodnotenie na stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania: 

 100% - 90% výborný 1 

 89% - 75% chválitebný 2 

 74% - 50% dobrý 3 

 49% - 25% dostatočný 4 

 24% - 0% nedostatočný 5 

 

10.3 Pravidlá pre hodnotenie správania 
V hodnotení správania žiakov sa neprihliada na prospech v predmetoch. Škola nehodnotí správanie 

žiaka mimo školy. Pri hodnotení správania vychádza škola zo základných spoločenských, etických 

a hygienických noriem slušného správania, ktorých základy sú súčasťou vnútorného poriadku školy. 

  



11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov bude realizovaný prostredníctvom týchto 

kritérií: 

• Pozorovania (hospitácie) 

• Rozhovory 

• Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje ( úspešnosť v celonárodných meraniach, úspešnosť na 

predmetových olympiádach, spokojnosť rodičov) 

• Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 

učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti, aktivity, šírenia dobrého mena školy 

• Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov vedením školy 

• Vzájomného hodnotenia učiteľov (vzájomné hospitácie, hodnotenie práce vedúcim MZ a PK, 

otvorené hodiny) 

• Plnenie pracovných povinností a úloh, plnenie cieľov školy, vedenie  pedagogickej agendy, 

vedenie a práca so žiakmi (kvantita, kvalita práce, produktivita práce, plnenie termínov) 

• Fungovanie v pracovnom tíme, pracovné a spoločenské správanie (interpersonálne vzťahy, 

spolupráca, komunikácia, flexibilita, ochota, samostatnosť, schopnosť, rozhodovať, schopnosť 

viest spolupracovníkov, spolupráca s rodičmi) 

• Hodnotenia učiteľov rodičmi, prostredníctvom dotazníkov. 

Pri hodnotení výsledkov žiakov a výsledkov pedagogických zamestnancov budeme odlišovať 

význam a náročnosť súťaže. Pri ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov budeme zohľadňovať 

potreby školy. 

11.1 Hodnotenie školy 
Cieľom hodnotenia je: 

 aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú 

požiadavky na ne kladené, 

 aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP. 

Každoročne škola vypracováva v zmysle Vyhlášky MŠ SR c. 9/2006 Správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v príslušnom školskom roku. V nej je kladený dôraz na 

dve veci : 

 konštatovanie úrovne stavu, 

 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 školskom 

vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti 

 Posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe 

 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie 

výsledky, vrátane návrhov a opatrení 

Monitorujeme pravidelne: 

 Podmienky na vzdelanie 

 Prostredie – klímu školy 

 Priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania 

 Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Výsledky vzdelávania 



 Úroveň výsledkov práce školy 

Kritériom pre nás je: 

 Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 

 Kvalita výsledkov 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

 Dotazníky pre rodičov 

 Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach 

 Školské portfólio 

Školské portfólio: 

 symbol – logo školy 

 Vnútorný poriadok školy (Morálny kódex) 

 Kronika školy – fotodokumentácia 

 Prehľad úspechov žiakov – víťazné práce, diplomy zo súťaží, olympiád, turnajov 

 Prehľad absolvovania školení v rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov  

 Akcie a aktivity organizované školou 

 aktivitách a činnosti školy je verejnosť pravidelne informovaná prostredníctvom našej 

 webovej stránky : www.zs2moldava.edupage.org. 

  



12. Požiadavky na profesijný rozvoj pedagogických 

zamestnancov 
Požiadavky na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov. 

Škola v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami bude nielen zapájať svojich zamestnancov, 

ale aj podporovať ich vzdelávanie. Za týmto účelom vypracováva ročné plány profesijného rozvoja. 

Hlavným cieľom kontinuálneho vzdelávania ako súčasti celoživotného vzdelávania 

u pedagogických a odborných zamestnancov je sústavným procesom nadobúdania vedomostí, 

zručností a spôsobilostí s cieľom udržať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie 

potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti. 

Škola poskytne priestor iniciatíve učiteľa, umožní mu prezentovať inovačné postupy svojej práce, 

ktorými sú najmä 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. 

  



13. Osobitosti organizácie vyučovania a výchovno-

vzdelávacieho procesu 

1. Poradné orgány školy 

 a) Pedagogická rada 

 b) Gremiálna rada 

 c) Rada školy 

2. Pedagogická rada a Rada školy vykonávajú svoju činnosť v zmysle platnej legislatívy. 

3. Gremiálna rada tvorí poradný tím riaditeľky školy. Zasadá podľa potreby pri organizovaní väčších 

školských akcií, resp. pri organizovaní súbežných viacerých aktivít. Pomáha vedeniu školy. Patria sem 

ZRŠ, VP, predsedovia MZ a PK, koordinátori a učitelia podľa aktuálnej aktivity. 

4. Triedna kniha a klasifikačný hárok sa vedie v elektronickej podobe. Korektné vedenie triednej 

knihy v elektronickej podobe musí byť v súlade s platnou legislatívou. 

5. Klasifikácia predmetov: 

1. stupeň 

PREDMET Spôsob klasifikácie 

Telesná a športová výchova Slovne aa/a/nea 

Hudobná výchova Slovne aa/a/nea 

Výtvarná výchova Slovne aa/a/nea 

Náboženská/etická výchova Slovne aa/a/nea 

Pracovné vyučovanie  Slovne aa/a/nea 

Informatika Slovne aa/a/nea 

 

2. stupeň 

PREDMET Spôsob klasifikácie 

Telesná a športová výchova Slovne aa/a/nea 

Hudobná výchova Slovne aa/a/nea 

Výtvarná výchova Slovne aa/a/nea 

Náboženská/etická výchova Slovne aa/a/nea 

Informatika Slovne aa/a/nea 



 

Klasifikácia – polročná a záverečná – šk. rok 2022/23 

1. roč. – slovné hodnotenie 

2. – 9. roč. – kombinovane – klasifikácia + aa/a/nea 


