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I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Hlavnou charakteristikou našej školy je  snaha vytvárať  kvalitné podmienky na rozvoj 

vedomostí, zručností a návykov každého žiaka s ohľadom na jeho rozumové, povahové a 

fyzické možnosti v súlade s učebnými osnovami pre 1.stupeň ZŠ. Škola je zameraná na 

vyučovanie cudzích jazykov a informatiky už od 1. ročníka. Zriadili  sme dve plne funkčné 

jazykové laboratóriá, štyri PC učebne a multimediálnu miestnosť, ktoré umožňujú 

vyučovanie najmodernejším spôsobom. Pripravujeme žiakov na úspešné pokračovanie na 

2.stupni ZŠ. Rovnako formujeme osobnosť žiaka, ktorý bude mať pozitívny vzťah ku 

kultúrnym tradíciám regiónu, k svojmu okoliu a prírodnému prostrediu.  

Našou snahou  je vychovať človeka  vzdelaného, inteligentného a úspešného na 

trhu práce. Snažíme sa vytvárať podmienky pre každého žiaka tak, aby mal možnosť 

sebarealizácie a rozvíjanie svojej osobnosti. Zámerom našej školy je umožňovať deťom 

slobodne sa rozvíjať a prejavovať svoje pocity, priania a názory. Súčasne vštepujeme  

žiakom zásady tolerancie a počúvať a rešpektovať aj názory iných. Vytvárame u nich pocit 

zodpovednosti a úcty k rovesníkom aj starším.  

1.Veľkosť školy 

Základnou charakteristikou školy je, že neustále pracujeme na tom, aby naša škola bola  

dielom tvorivých a obetavých učiteľov, ako i  produktom spolupráce všetkých 

zainteresovaných - pedagógov, rodičov, detí, mladých ľudí a celej komunity.  

Základná škola Belehradská21 je: 

 plno organizovaná ZŠ, s vyučovacím jazykom slovenským 

  zriadená 15. apríla 1991  

 s právnou subjektivitou od 1.1.2002 

 zriaďovateľom je MESTO KOŠICE 

 nachádza sa v mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce 

 na škole máme školský klubu detí, 9 oddelení, 269 detí  

 v  školskom roku 2019/2020 má škola 687 žiakov,  30 tried - 15 tried na 1. st.  
 a 15 tried na 2.st.  

 zameraná na vyučovanie cudzích jazykov, informačnej technológie a športu  

 od 1. ročníka máme ako voliteľné predmety ANJ a INF s dotáciou 1 vyučovacia 

hodina 

 Žiaci i pedagogickí zamestnanci majú široký priestor na aktívnu činnosť.  



 

 vyučovanie prebieha v: 

 tradičných, pekne upravených triedach, vybavených na I.st. IKT  

 odborných učebniach  prírodovedných predmetov 

 jazykových učebniach 

 v PC učebniach a multimediálnej učebni  

 súčasťou školy sú pracovne:  

 vedenia školy a hospodárky školy 

 pracovňa výchovnej poradkyne 

 zborovňa, kabinety 

 jedáleň, knižnica   

   

           2. Charakteristika žiakov 
 

 Spádová oblasť žiakov patriacich na ZŠ Belehradská 21  sú ulice na sídlisku: 

Americká tried, Ázijská trieda,  Belehradská, Bukureštská, Čínska, Európska trieda,  

Hanojská, Havanská, Juhoslovanská, Maďarská, Na Demetri 2,3,4,  Pekinská, Sofijská, 

Varšavská, lokalita Moňokov potok pri krematóriu, lokalita Majetkár. Školu v súčasností 

navštevuje 687 žiakov,   

 z toho 350 na 1. st. a 337  na 2.st.  

Žiaci v 1.,2.,3.,4. a 5.,6.,7.,8.,9. ročníku sa vzdelávajú podľa školského  vzdelávacieho 

programu, vypracovaným v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom, 

ktorý nadobúda účinnosť od 1.9.2015. 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú začlenení v bežných triedach, 

v ktorých sa vzdelávajú podľa vypracovaných IVVP za prítomnosti asistentov učiteľov, 

školskej psychologičky a školskej špeciálnej pedagogičky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Charakteristika pedagogického zboru 

 

      Naša škola má 96 % kvalifikovanosť pedagógov.  Spolu na škole máme 55 pedagogických   

zamestnancov vrátane pani riaditeľky školy,  2 zástupcov riaditeľky školy a 9 pani 

vychovávateliek. Od 1.1.2018 je pri práci so žiakmi so ŠVVP   pedagógom  nápomocný 

inkluzívny tím.  Tvorí ho  školský špeciálny pedagóg,  školský psychológ a 5 asistenti učiteľa. 

Spomenutých  zamestnancov sme získali  v rámci projektu  „Zvýšenie inkluzívnosti a 

podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na ZŠ Belehradská". Ďalší 

asistenti učiteľa pracujú na 2,8 úväzku a ich činnosť je hradená z prostriedkov MŠVVaŠ 

SR.    Všetci pedagógovia spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti.  

V priebehu školského roka využívame služby centra pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie i centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Máme vytvorené 

funkcie koordinátora protidrogovej prevencie, školy podporujúcej zdravie, výchovy k 

manželstvu a rodičovstvu, dopravnej výchovy, mediálnej výchovy, environmentálnej 

výchovy. Učitelia sa priebežne vzdelávajú odborne i metodicky: vzdelávanie v oblasti IKT, 

štúdium cudzích jazykov, metodické školenia a odborné semináre. Na škole prebiehajú 

stretnutia v rámci predmetových komisií a metodického združenia pre pedagógov našej školy. 

V rámci pracovných porád prehlbujeme právne povedomie zamestnancov. 

 

Koordinátori na škole: 

Prevencia drogovej závislosti:              Mgr. Oľga Hamplová 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu:  Mgr. Andrea Pangrácová 

Environmentálna výchova:                    Mgr. Monika Hudáčková 

Škola podporujúca zdravie:                       Mgr. G. Pipiaková, Mgr. D. Képesová  

Výchovný poradca :                              Mgr. Marta Susányiová 

Informatizácia:                                      Ing. Karolína Dubovská 

 

 

 

 

 

 



Na odbornej úrovni sú zriadené predmetové komisie: 

MAT, INF :                     Mgr. Viktória Kajlová 

SJL, HUV, VYV:               Mgr. Iveta Križanová 

ANJ, NEJ, RUJ:                    Mgr. Petra Čečková 

BIO, CHEM, FYZ, THD:     Mgr. Viera Števčíková 

DEJ, GEG, TSV :                       Mgr. Oľga Blanárová  

OBV, ETV, NAV:              Mgr. Oľga Hamplová 

MZ pre 1.a 2. ročník:         PaedDr. Zuzana Hančikovská 

MZ pre 3.a 4. ročník:                    Mgr. Dana Képesová  

 

4. Organizácia prijímacieho konania 
 

 Do školy sa prijímajú žiaci v súlade s platnou legislatívou, podľa § 60 a § 61 zákona č. 

245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a vývinovými poruchami učenia a 

správania sú začlenení  v triedach na základe pedagogicko-psychologického vyšetrenia a 

súhlasu rodičov 

5. Dlhodobé projekty 

 
 Projektová činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu. Naša škola je zapojená do 

týchto projektov: 

 Infovek 

 Škola budúcnosti 

 Škola podporujúca zdravie  

 Projekt UNICEF   

 Komplexný poradný  systém prevencie a ovplyvňovania soc.-patol. javov 

v školskom  prostredí 

 Otvorená škola 

 Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných  školách s využitím 

elektronického testovania 

 Projekt digitalizácie školstva 

 Moja prvá škola – EduLab 



 V Základnej škole úspešnejší - „Zvýšenie inkluzívnosti a podpory žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na ZŠ Belehradská" 

 Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP 

 IT Akadémia  

 

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

RODIČIA, RADA RODIČOV  

 sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov  

 majú možnosť sledovať priebežné výchovno-vzdelávacie výsledky prostredníctvom  

stránky eduprage 

 sú informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom 

webovej stránky školy alebo priamo e-mailom 

 možnosť konzultácií 

 možnosť zúčastniť sa vyučovacieho procesu 

 škola je otvorená všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti 

 spolupráca s rodičmi na školskom vzdelávacom programe 

 

RADA ŠKOLY 

 

 11-členná , 4 volení zástupcovia   rodičov, 2 zástupcovia (volení) zamestnancov  

 školy,1volený  zástupca nepedagogických zamestnancov, 4 zástupcovia (delegovaní) 

zriaďovateľa  

 práca sa riadi Štatútom rady školy, harmonogramom a plánom svojej činnosti  

 zasadá spravidla štyrikrát ročne  

 vyjadruje sa k činnosti, organizácii a dokumentom školy  

 

MATERSKÉ ŠKOLY 

 vzájomne otvorené hodiny 

 spoločné športové súťaže, tvorivé dielne  a iné aktivity  

 využívajú školský areál, telocvične  a naopak  

 naši prváci využívajú dopravné ihriská pri MŠ 

 

ZUŠ M. HEMERKOVEJ 

 možnosť vyučovania v priestoroch školy 



 

CPPPAP ZUZKIN PARK 10  

 

 Žiakov vyšetruje   MUDr. Emília Nuberová PhD.  a Mgr. Šimonová 

 spolupráca v oblasti práce so žiakmi so ŠVVP 

 v oblasti profesijnej orientácie a v oblasti primárnej prevencie 

 

ZRIAĎOVATEĽ 
 
 spolupráca s Mestom Košice je zabezpečovaná prostredníctvom referátu škôl, športu a 

mládeže oddelenia strategického rozvoja  

 

MÚ MČ Košice -SídliskoŤahanovce  
 
 oblasť kultúrno-spoločenská, športová 

 pani riaditeľka sa pravidelne zúčastňuje sedení, kde sa riešia výchovné problémy 

mládeže celého sídliska 
 
KOSIT  
 
 zber triedeného odpadu 

  environmentálne aktivity 

 

USS KOŠICE s.r.o  
 súťaže, projekty  

 

 CVČ DOMINO  ORGOVÁNOVÁ 
 kultúrno - spoločenské aktivity, súťaže 

 krúžková činnosť 

 voľno časové aktivity žiakov  

 

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ  
 školenia a súťaže žiakov a učiteľov 

 

 

 

 

 



 

7.  Priestorové a materiálno – technické vybavenie 
 

Škola by mala byť prostredím, kde by sa učitelia aj žiaci cítili čo najpríjemnejšie. Preto veľký 

dôraz kladieme na estetizáciu interiéru a exteriéru. V škole priebežne aktualizujú výzdobu 

chodieb a tried učitelia a žiaci. Pre dobrú orientáciu žiakov aj rodičov hneď pri vstupe do 

školy sú informačné tabule, ktoré pomáhajú zorientovať sa v priestoroch našej veľkej budovy. 

Na prípravu učitelia využívajú priestory zborovne, kabinetov, odborných učební.              

                                                                                                                

Využitie priestorov školy 

Kmeňové triedy:  

Vyučovací proces prebieha prevažne v kmeňových triedach. V prípade potreby  je možné 

použitie prenosnej multimediálnej techniky priamo v jednotlivých triedach. 

Odborné učebne: 

Odborné predmety sa učia v odborných učebniach v rámci možností školy.  Všetky odborné 

učebne (fyziky, biológie etiky, chémie geografie, dejepisu, hudobnej výchovy) v škole sú 

naplno využité. Pre predmety Fyzika, Matematika, Biológia, Geografia, Cudzie jazyky,  

Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Náboženská výchova, Etická výchova, Občianska 

náuka sa v prípade potreby  využíva multimediálna a štyri PC učebne. Hodiny etickej 

výchovy sa celý rok uskutočňujú v učebni ETV. Podľa potreby sa žiaci v triedach striedajú. 

Žiaci primárneho vzdelávania  využívajú okrem kmeňových tried taktiež multimediálnu 

učebňu, PC učebne a telocvične. Jazykové laboratória sú plne využívané pri výučbe cudzích 

jazykov ANJ, NEJ a RUJ. Oddelenia ŠKD sú zriadené v  kmeňových triedach. Vyučujúci 

prírodovedných predmetov využívajú IT Sience LAB, ktoré sme tískali z národného projektu 

IT Akadémia. 

Športoviská:  

 telocvične: gymnastika, kondícia a posilňovanie, športové hry,  kultúrne a 

spoločenské vystúpenia žiakov (akadémia, štvorylka) 

 posilňovňa: špeciálne posilňovacie programy, fitnes 

 herňa: programy fitnes lopty, švihadlá, podstavce na rytmickú gymnastiku  

 vonkajšie ihriská:  bežecký ovál, futbalové ihrisko , basketbalové ihrisko 

 



 

 Súčasný stav hardwarového vybavenia školy:  

 4 x PC učebňa / 63 PC, interaktívna tabuľa, e-beam/ 

 multimediálna učebňa /1 PC, dataprojektor, interaktívna tabuľa/  

 PC s dataprojektorom v odborných učebniach /3 Interaktívne tabule/ 

 Notebooky a PC s dataprojektormi /pre vyučovanie v 30 kmeňových triedach/ 

 2 PC – zborovňa  

 5 x PC – vedenie školy  

 laserové tlačiarne, scaner, farebné  tlačiarne  

 
8. Škola ako životný priestor 

 
Dbáme na to, aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, preto sa usilujeme,  

aby školské priestory pôsobili esteticky a kultúrne. Kladieme dôraz na úpravu tried a 

ostatných priestorov. U žiakov formujeme estetické cítenie, vedieme ich k tomu, aby dbali o 

svoje životné prostredie, neničili školský majetok a vybavenie tried. Súčasťou každej triedy a 

chodby je kvetinová výzdoba. Nástenky majú tematické zameranie, prispôsobená vekovej 

štruktúre žiakov. Vedenie školy spolu s pedagogickými pracovníkmi dbá o vytváranie 

priaznivej klímy. Vedieme žiakov, aby sa  správali zdvorilo a ohľaduplne voči sebe, aj voči 

dospelým osobám a zároveň ich  vedieme k zodpovednosti za seba, za svoju prácu.  

 

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní 

 
V priestoroch na vyučovanie  je zaistené bezpečné a zdraviu vyhovujúce prostredie.. 

Zabezpečujeme to  pravidelnou kontrolou stavu jednotlivých priestorov školy a následným 

odstraňovaním zistených nedostatkov. Pravidelne sa    zúčastňujeme školení pedagogických, 

výchovných a správnych zamestnancov školy, ktoré zabezpečuje zamestnávateľ.  Žiakov 

v úvode školského roka oboznamujeme  s hlavnými zásadami BOZP, CO a  školským  ako 

poriadkom pri práci v špeciálnych učebniach ako aj v telocvični. Pre odborné učebne sú 

vypracované špeciálne  poriadky. Žiakov  pravidelné poučujeme pred  prázdninami, 

exkurziami, školskými výletmi, cvičeniam v prírode, či pri presune mimo školy.  

Na bezpečnosť žiakov počas vyučovania dozerajú učitelia podľa rozpisu dozorov na 

chodbách, pri školskej  bráne a v školskej jedálni.   Pred každou akciou, ktorá sa koná mimo 



školy – výlety, exkurzie, LVK, plavecký výcvik, ŠvP sú žiaci poučení o bezpečnosti a 

správaní sa počas cestovanie a pobytu na danom mieste.                                                                                         

 

II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 

PROGRAMU 

 

Školský vzdelávací program je vypracovaný v súlade s inovovaným Štátnym 

vzdelávacím programom, ktorý nadobúda účinnosť od 1.9.2015. 

1. Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe 

vychádzajú z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a inovovanom Štátnom vzdelávacom programe pre 1. a 2. stupeň ZŠ. Poslanie školy vyplýva 

aj z komplexnej analýzy školy.      

Cieľom a zároveň poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti, ale aj formovať 

u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je 

v našom ponímaní otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť 

s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. 

 V rámci pedagogických princípov a cieľov školy našou prioritou je : 

 poskytnúť kvalitné základné vzdelanie pre pokračovanie štúdia na gymnáziách a 

stredných odborných školách  

 rozvíjať schopnosti jazykovo nadaných žiakov – pokračovať v tradícii jazykových 

tried  

 rozvíjať zručnosti žiakov v informačno – komunikačných technológiách a sociálnych 

vzťahoch  

 podporovať rozvoj pohybových zručností žiakov v školských i mimoškolských 

aktivitách  

 posilniť edukačný proces rozmanitou záujmovou činnosťou  
 

    Rovnako cieľom a poslaním našej školy do ďalších rokov je rozvoj a postupný prechod 

tradičnej školy na školu moderného typu s novými metódami a formami práce aj v oblasti 

výučby cudzích jazykov.  



Chceme byť školou, ktorá bude príťažlivá pre deti aj ich rodičov, ktorá poskytuje svojim 

žiakom základné vzdelávanie v rámci celoživotného vzdelávania, ktorá pripravuje žiakov pre 

ďalšie štúdium i pre život v novej otvorenej Európe a zabezpečuje ich osobnostný rast, 

perspektívu pre svojich zamestnancov, kde budú učitelia motivovaní k svojmu ďalšiemu 

profesijnému rastu.  

Na vytvorenie jednotného koncepčného zámeru sme uskutočnili SWOT analýzu. Chceli sme 

poznať a zaoberať sa slabými a silnými stránkami školy, vedieť, aké máme príležitosti a aké 

ohrozenia môžeme očakávať.  

Klady našej školy sú postavené na výborných vzťahoch a dobrom kolektíve, kvalitnej 

práci a ochote prijať zmeny zamerané na cieľavedomý rozvoj osobnosti žiakov.                                   

Slabé stránky sa prejavujú hlavne v poklese populácie, slabšej komunikácii s rodičmi, 

nevyhovujúcimi učebnými pomôckami ako aj nedostatkom modernej didaktickej techniky. 

Naša škola nielen vzdeláva, ale aj vychováva. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania 

spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej 

zrelosti žiaka, motivácii k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálnemu správaniu, etiky, 

sebaregulácii ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj 

a tvorivosť.  

Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného 

vzdelávania sú zamerané na: 

a) Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:  

 umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľno 

časovým aktivitám, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako formy 

prevencie sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných a talentovaných 

jedincov, 

 vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom 

vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti, 

 podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania žiakov, 

 formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu 

 vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda 

a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia, 

 poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti 

záujmovej činnosti, 

 poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom 

čase 



 

 

 

b) Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na prípravu a tvorbu vlastných 

školských vzdelávacích programov s cieľom: 

 uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, 

realizáciou medzi predmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového 

a programového vyučovania, 

 zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka využívaním jazykových laboratórií a 

kvalifikovaných učiteľov pre výučbu cudzích jazykov, 

 skvalitňovať výučbu informačných a komunikačných technológií využívaním PC 

učební a softwarového vybavenia, podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v 

oblasti informačných technológií, 

 rozvíjať špecifické záujmy žiakov, 

 vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie vo vyučovaní, 

 zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky, 

 zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní.     

 rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,  

 podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov, 

 rozvíjať hodnotenie a seba hodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov 

c) Podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka r 

 rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - 

žiakom – rodičom, 

 rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a 

radosti z úspechov,  

 vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-

hodnotovom prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti 

žiaka, 

 odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu 

a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv  a slobôd, 

 viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, 

 zapájať sa do projektov zameraných na rozvoj školy,  

 nadväzovať spoluprácu  so  školami doma a v zahraničí, 

 presadzovať zdravý životný štýl, 

 vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít, 

 vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania 



 

  

d)  Skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými 

školami  

 zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania 

a voľno časových aktivít, 

 podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského 

vzdelávacieho programu, 

 vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne 

skúseností a poznatky, 

 rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými 

útvarmi na zabezpečenie potrieb žiakov. 

e) Zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:  

 zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy, 

 zrekonštruovať športové ihrisko v areáli školy, 

 pravidelne sa starať o úpravu okolia školy. 

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 

   Naša škola sa špecializuje  na výučbu cudzích jazykov a informatiky. Už žiaci v 1. roč. 

môžu získavať vedomosti,  zručnosti a návyky v predmetoch Anglický jazyk a Informatika.   

Ďalším zameraním našej školy je šport, v ktorom  dosahujeme výborné výsledky. V súvislosti 

s modernizáciou vyučovania sme zriadili multimediálnu učebňu a  postupne využívame 

edukačné programy v jednotlivých predmetoch. Ako jedna zo sídliskových škôl môžeme sa 

tešiť záujmu zo strany rodičov umiestniť  dieťa do našej školy aj napriek demografickému 

poklesu. Súvisí to s kvalitnou prácou nášho pedagogického zboru, dobrými vzdelávacími 

výsledkami, ktoré naši žiaci zúročujú pri ďalšom štúdiu na  stredných školách. Našou 

prioritou je pripraviť žiaka tak, aby mal potrebné vedomosti a zručnosti, ktoré by vedel 

správne použiť pri ďalšom štúdiu na strednej škole. Chceme vychovať človeka vytrvalého, 

tvorivého, schopného pracovať a komunikovať v tíme a prezentovať svoju prácu na 

verejnosti. Žiakom vštepujeme lásku k svojej  vlasti, vedieme ich k hlbšiemu poznaniu 

kultúry a histórie. Všetky tieto hodnoty žiaci získavajú nielen v priebehu výchovno-

vzdelávacieho procesu,  ale aj v rámci záujmovej činnosti vo svojom voľnom čase. 

Vychádzajúc z niekoľkoročných skúseností je veľmi dôležité poznanie, o čo žiaci a ich 

rodičia v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu na základnej škole prejavujú záujem. Preto 

je namieste  urobiť si analýzu postojov našich „klientov“, aby vedenie školy následným 



pôsobením na pedagogický kolektív zamestnancov napĺňalo predstavu žiakov a ich rodičov. 

Samozrejme, že je nevyhnutné, aby sme dodržiavali učebné osnovy, štátny vzdelávací 

program, prislúchajúce právne normy a možné organizačné zabezpečenie školy.                                                                                                                 

Podnety na zlepšenie práce  zisťujeme  formou priamych pohovorov so žiakmi v rámci 

triednických hodín a s rodičmi na triednych zasadnutiach ZRPŠ. 

 

                               PRIMÁRNE VZDELANIE 

 

 Žiak ho získa úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu posledného 

ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní   1.stupňa je 

vysvedčenie s doložkou „ Žiak získal primárne vzdelanie “. Absolvent programu primárneho 

vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho stredného vzdelávania“. 

Profil absolventa:    

 byť samostatný, tvorivý, zároveň vedieť kooperatívne pracovať v tíme pri tvorbe 

projektov,  

 obhajovať svoj názor, ale aj prijímať názory iných, 

  mal by správne používať materinskú reč a byť hrdý na ňu a mať rozvinuté 

 komunikačné schopnosti,  

 dohovoriť sa jedným cudzím jazykom – anglickým, 

 prijímať ľudí takých, akí sú, byť tolerantný, asertívny a empatický, 

 byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne druhy informácií, 

 osvojiť si prácu s počítačom, naučiť sa základy programovacieho jazyka, 

 vnímať krásu umenia, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, 

 umelecky sa prejaviť,  

 starať sa o svoje zdravie, rozvíjať svoje fyzické nadanie  prostredníctvom rôznych 

športov, 

 mať rád svoju rodinu, mesto, vlasť  a byť hrdým Európanom. 

 

Kompetencie absolventa 

    Žiak primárneho vzdelávania počas svojho štúdia bude mať osvojené tieto kľúčové 

kompetencie: 



 

    a/ 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 nich  adekvátne reagovať, 

 na základnej úrovni využíva technické prostriedky  medzi osobnej komunikácie, 

 chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,  

 v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť  hovorenému textu, 

uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných 

situácií.  

b/ Kompetencia  v oblasti matematického a prírodovedného myslenia                                                  

 používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v 

každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické 

modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)  

 je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, 

ktoré smerujú k systematizácii poznatkov. 

c/ Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií     

 má schopnosť 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, 

 vníma  riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.  

d/  Kompetencia  učiť sa učiť sa 

 má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových 

postupov, 



 uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov,  

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

iných činnostiach,  

 uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok.  

 e/  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. 

f/  Osobné, sociálne a občianske kompetencie  

 má základy pre smerovanie k pozitívnemu seba obrazu a sebadôvere,  

 uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 

 dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 

 uvedomuje si dôležitosť  ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným 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.                       

    g/  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, 

 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. 

Absolvent  primárneho vzdelania – ISCED I  má osvojené (aj vlastným podielom) základy 

čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti.  Nadobudol  

základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie 

spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby dokázal 

ústretovo komunikovať a spolupracovať. Má osvojené základy používania materinského, 

štátneho a cudzieho jazyka. Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší 

rozvoj v následných stupňov vzdelávania.  

 

                                 NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE 

 

Žiak získa stupeň vzdelania úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy s doložkou 

„Žiak splnil deväť rokov povinnej školskej dochádzky.“ 

Profil absolventa:    

     Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho) vzdelávania 

má absolvent nižšieho stredného  vzdelania: 

Kompetencie absolventa: 

a)  Kompetencia celoživotne sa vzdelávať: 

 uvedomuje si potrebu autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

osobného rozvoja, 

 vie reflektovať proces vlastného učenia a myslenia pri získavaní a spracovávaní 

nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 

 vie kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať, 

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

rozvojové možnosti. 

 

 

 



 

b) Sociálno-komunikačné kompetencie: 

 pri získavaní, spracúvaní a odovzdávaní informácií rôzneho typu používa všetky 

dostupné formy komunikácie, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci 

situácii a účelu komunikácie, 

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, primerane používa 

odborný jazyk, 

 komunikuje v materinskom jazyku a vie sa dorozumieť v dvoch cudzích jazykoch, 

 chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú 

základom efektívnej spolupráce založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a 

povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti. 

 

 

c) Kompetencia uplatňovať matematické myslenie a základné poznávacie schopnosti  v 

oblasti vedy a techniky: 

 používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách, 

 používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie 

(modely, vzorce, štatistiku, diagramy, grafy, tabuľky), 

 získal základy prírodovednej gramotnosti, ktoré mu umožňujú robiť vedecky 

podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie 

problémov. 

 

d) Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

 má osvojené základné zručnosti pre prácu s počítačom ako predpoklad ďalšieho 

rozvoja spôsobilostí v tejto oblasti, 

 používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou pomocou 

IKT, 

 na PC vie vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom 

prostredí, 

 vie na PC nahrávať a prehrávať zvuky a videá, 

 využíva IKT pri vlastnom vzdelávaní, 

 uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom a riziká, ktoré sú spojené 

s používaním internetu a IKT. 



 

 

 

e)  Kompetencia riešiť problémy: 

 pri riešení problémov uplatňuje vhodné metódy založené na analyticko-kritickom 

a tvorivom myslení, 

 je pripravený získavať a využívať rôzne, aj inovatívne postupy, formuluje argumenty a 

dôkazy na obhájenie svojich riešení, 

 vie rozpoznať klady i zápory jednotlivých riešení a uvedomuje si aj potrebu zvažovať 

úrovne ich rizika, 

 má predpoklady riešiť konflikty konštruktívne a kooperatívne. 

f)  Občianske kompetencie 

 uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho 

dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, 

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

spoločnosti, 

 uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim 

povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných, 

 je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

 má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného 

života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného 

prostredia. 

g)  Sociálne a personálne kompetencie 

 uvedomuje si vlastnú identitu a buduje si svoju samostatnosť/nezávislosť ako člen 

celku, 

  ciele a priority si stanovuje v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a 

potrebami, 

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

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

 vie odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v medzi osobných vzťahoch. 

 

h)  Pracovné kompetencie 



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

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočňovaniu svojich cieľov, 

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať zmeny, 

 vie získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach. 

 

i)  Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

 chápe princípy podnikania a vie zvážiť svoje predpoklady pri jeho budúcom 

plánovaní, 

 je schopný inovovať zaužívané postupy riešenia úloh, plánovať a riadiť nové projekty 

so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v pracovných činnostiach, ale aj v 

každodennom živote. 

j)  Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa jej prostriedkami 

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

celej spoločnosti, 

 orientuje sa v umeleckých druhoch a štýloch a rozumie ich hlavným vyjadrovacím 

prostriedkom, 

 základnými prostriedkami výtvarného a hudobného umenia sa vie vyjadrovať na 

vyššom stupni umeleckej gramotnosti, 

 cení si a rešpektuje umenie a kultúrno-historické tradície, 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu) a uplatňuje ich, 

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

 

Absolvent programu nižšieho stredného  vzdelávania pokračuje vo vzdelávaní na vyššom 

sekundárnom stupni v priebehu ktorého ukončuje povinné základné vzdelávanie (povinnú 

školskú dochádzku). 

 

 

 

 

 

 



 

 

III STRATÉGIE A  FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Výchova a vzdelávanie sa v našej škole organizuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú 

dochádzku dennou formou štúdia v  rozsahu piatich pracovných dní v týždni.  

Pedagóg ovplyvňuje svojich žiakov, s ktorými pracuje aj bez toho, aby si to uvedomoval.                                  

Mladí ľudia sú k opakovaniu svojich vzorov veľmi vnímaví, hoci nie sú vždy schopní 

rozlišovať vzory pozitívne a negatívne. Učiteľ, pedagóga vychovávateľ, formuje a rozvíja 

svoje pedagogické spôsobilosti celý svoj profesionálny život.      

Vyučovanie v  našej škole realizujeme organizačnými formami:  

samostatnej práce, frontálnej práce, individuálnej práce,  práce v dvojiciach, práce v 

skupinách, besedami,  kombinovaná vyučovacia hodina (sústreďuje všetky základné zložky 

pedagogického procesu, opakovanie, skúšanie, výklad nového učiva, precvičovanie 

a upevňovanie učiva, vyučovacia hodina na osvojenie nových poznatkov, vyučovacia hodina 

orientovaná na opakovanie a precvičovanie, vyučovacia hodina zameraná na kontrolu 

a hodnotenie,  exkurzie a vychádzky, domáca príprava žiakov, frontálna práca, doučovanie, 

diferencované vyučovanie 

Vo vyučovaní najčastejšie používame tieto metódy: 

problémová metóda, metóda práce s knihou, metóda demonštrovania a pozorovania, metóda 

riešenia úloh, metóda brainstormingu, inscenačná metóda, heuristická metóda, situačná 

metóda, metóda rozhovoru, metóda informačno-receptívna, metóda reproduktívna, metóda 

heuristická, metóda výskumná, metóda porovnávacia. Týmito metódami budeme rozvíjať 

kľúčové kompetencie žiakov. V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať 

a podporovať u žiakov čitateľskú gramotnosť, tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, seba 

hodnotenie. Začlenením regionálnej výchovy  rozvíjame vlastenecké cítenie u žiakov. 

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími 

vyučovacími výsledkami a podporou individuálnych schopností. 

Odborné poradenstvo žiakom  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom 

a pedagógom poskytne špeciálny pedagóg. 

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

tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, je potrebné sústavne pôsobiť proti fajčeniu 



a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným 

využívaním voľného času i osobným príkladom. 

Budeme si všímať talenty v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ich do maximálnej možnej 

miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov  a ich cieľavedome zvládanie učiva.                        

Dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu počas celého školského roka je 

pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie ich sebavedomia 

a vnútornej motivácie. 

IV. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN 

 Rámcový učebný plán pre 1. - 4. ročník 

   

Vzdelávacia 

oblasť 
Vyučovací predmet Počet 

hodín 

1.roč. 

Počet 

hodín 

2.roč. 

Počet 

hodín 

3.roč. 

Počet 

hodín 

4.roč. 

Počet 

hodín 

1.-4. 

roč. 

PH 

Počet 

hodín 

1.-4. 

roč. 

VH 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 9 8+1 7+1 7 29 4 

Anglický jazyk 1 1 3 3 6 2 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 4 4 4 4 14 2 

Informatika 1 1 1 1 2 2 

Človek a 

príroda 

Prvouka 1 2 

  

3 0 

Prírodoveda 

  

1+1 2 3 0 

Človek a 

spoločnosť Vlastiveda 

  

1 2 2 0 

Človek a 

hodnoty 

Etická výchova / 

náboženská výchova 1 1 1+1 1 4 0 

Človek a svet 

práce 

Pracovné 

vyučovanie 

   

1 1 0 

Umenie a 

kultúra 
Výtvarná výchova 2 2 2 2 8 0 

Hudobná výchova 1 1 1 1 4 0 

Zdravie a 

pohyb 

Telesná výchova 

Telesná a šport vých. 2 2 2 2 8 2 

SPOLU 

 

22 23 25 26 84 12 



 Poznámky:                                                                                                                                                                             

 1.  V ŠkVP povinné hodiny z rámcového učebného plánu pre základné školy sa označujú PH, voliteľné / disponibilné/ 

hodiny VH. Povinné hodiny sú v ŠkVP vyznačené  modrou farbou, voliteľné hodiny zelenou farbou. Trieda sa môže 

deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. 

 2.  Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova sa spájajú žiaci rôznych tried toho istého 

ročníka a vytvárajú sa  skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov,  do 

skupín sa  spájajú  aj žiaci  rozličných ročníkov. Vybraný  predmet žiak navštevuje  bez zmeny počas celého šk. roka.  

 3.  Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk sa spájajú  žiaci  rôznych tried toho istého ročníka a vytvárajú sa  skupiny 

podľa podmienok školy. V prvom a druhom ročníku skupinu samostatne tvorí jedna trieda. 

 4.  Na vyučovanie predmetov  informatická výchova  sa  trieda rozdelí na  skupiny tak, aby pri jednom počítači sedel 

jeden žiak.   

5.  Telesná výchova sa v prvom ročníku až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá spoločne.  

 6.  Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a predmetoch určujú učebné plány školského vzdelávacieho 

programu. 

7.  V prvom ročníku sa vyučuje najviac dvakrát v týždni v jednom slede päť vyučovacích hodín, v druhom ročníku 

trikrát v jednom slede päť vyučovacích hodín, v treťom ročníku päťkrát v jednom slede päť vyučovacích hodín  a vo 

štvrtom ročníku v jednom slede najviac dvakrát v týždni šesť vyučovacích hodín. 

8.  Vyučovacia hodina trvá 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.  

9.  Voliteľné hodiny škola využila na: 

 

 Rámcový učebný plán pre 5. - 9. ročník 

 Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Počet 

hodín 

5.ročník 

Počet 

hodín 

6.ročník 

Počet 

hodín 

7.ročník 

Počet 

hodín 

8.ročník 

Počet 

hodín 

9.ročník 

Počet 

hodín 

5.- 9. 

ročník 

PH 

Počet 

hodín 

5.- 9. 

roční

k VH 

 

 

  

 

 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 5 5 4+1 5 5 24 1 

 Anglický jazyk 3+1 3 3 3 3 15 1 

 Druhý cudzí jazyk 

  

0+2 0+2 0+2 0 6 

 Matematika  a 

práca s 

informáciami  

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 5 21 4 

 
Informatika 1 1 1 1 0+1 4 1 

 Človek a príroda Prírodoveda 

        Fyzika 

 

2 1 2 1+1 6 1 

 Chémia 

  

2 2 1 5 0 

 Biológia 2 1+1 2 1 1 7 1 

 
Človek a 

Dejepis 1 1+1 1 1 2+1 6 2 

 Geografia 2 1+1 1 1 1 6 1 

 



spoločnosť 

 Občianska náuka 

 

1 1 1 1 4 0 

 
Človek a hodnoty 

Etická výchova / 

náboženská výchova  1 1 1 1 1 5 0 

 Človek a svet práce Technika 1 1 1 1 1 5 0 

 Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1+1 1 1 1 1 5 1 

 Hudobná výchova  1 1 1 1 0 4 0 

 Zdravie a pohyb  Telesná a športová 

výchova  2 2 2 2 2 10 1 

 SPOLU   27 29 30 30 30 127 19 

  Poznámky 

1.  V ŠkVP povinné hodiny z rámcového učebného plánu pre základné školy sa označujú PH, voliteľné hodiny VH. 

Povinné hodiny sú v ŠkVP vyznačené  modrou  farbou, voliteľné hodiny zelenou farbou. Trieda sa môže deliť v každom 

predmete na skupiny podľa podmienok školy. 

 2.  Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova sa spájajú žiaci rôznych tried toho istého 

ročníka a vytvárajú sa  skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov,  do 

skupín sa  spájajú  aj žiaci  rozličných ročníkov. Vybraný  predmet žiak navštevuje  bez zmeny počas celého školského 

roka.  

 3.  Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk sa spájajú  žiaci  rôznych tried toho istého ročníka a vytvárajú sa  skupiny 

podľa podmienok školy.  

 4. Pri vyučovaní informatiky  delíme triedu na skupiny tak, aby pri jednom počítači sedel jeden žiak.  

 5.  Triedy na druhom stupni školy sa delia alebo spájajú na skupiny chlapcov a skupiny dievčat toho istého ročníka. 

Najvyšší počet žiakov v skupine je 25. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov,  do skupín sa spájajú aj žiaci 

rozličných ročníkov.  

 6.  Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a predmetoch určujú učebné plány školského vzdelávacieho 

programu. 

7.  V piatom ročníku až deviatom ročníku sa vyučuje v jednom slede najviac šesť vyučovacích hodín. Žiaci piateho 

ročníka a šiesteho ročníka môžu mať v jednom dni v týždni najviac sedem vyučovacích hodín, žiaci siedmeho ročníka 

až deviateho ročníka môžu mať iba v jednom dni v týždni najviac osem vyučovacích hodín. 

8.  Vyučovacia hodina trvá 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.  

9.  Prvý cudzí jazyk ako povinný vyučovací predmet sa  žiaci učia  ANJ, druhý cudzí jazyk je pre žiakov voliteľný. 

 

 



V.  UČEBNÉ OSNOVY 

Učebné osnovy pre jednotlivé predmety sú pre 1. a 2. stupeň ZŠ sú vypracované samostatne 

a tvoria neoddeliteľnú časť tohto školského vzdelávacieho programu. Uložené sú v printovej  

podobe  u pani riaditeľky školy a v elektronickej podobe sú zverejnené na webovej stránke školy, 

k nahliadnutiu pre každého záujemcu.  

PRÍLOHY: 

 Učebné osnovy pre primárne vzdelávanie:  

 1. ročník – inovované 

 2. ročník - inovované 

 3. ročník- inovované 

 4. ročník  - inovované 

  Učebné osnovy pre nižšie sekundárne vzdelávanie: 

 5. ročník - inovované 

 6. ročník -  inovované 

 7. ročník- inovované 

 8. ročník - inovované 

 9. ročník - inovované 

VI.   VYUČOVACÍ JAZYK PODĽA § 12 

Vyučovacím jazykom v Základnej škole Belehradská 21, Košice  je slovenský jazyk, v ktorom 

je  vedená aj všetka dokumentácia. 

 

 

 

 

 

 

VII.  SPÔSOB, PODMIENKY UKONČENIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 



A VYDÁVANIA DOKLADU   O ZÍSKANOM VZDELANÍ 

Postup pri klasifikácií a hodnotení 

 a) Klasifikácia žiaka zo všetkých vyučovacích predmetov (ďalej len „súhrnná klasifikácia“) sa 

uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka príslušného školského roka.                                     

b)  Celkové hodnotenie žiaka vychádza z výsledkov súhrnnej klasifikácie.                                                

c) Ak má žiak alebo zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých 

predmetoch na konci prvého polroka alebo druhého polroka, môže do siedmich dní odo dňa, keď 

bolo žiakovi vydané vysvedčenie, požiadať riaditeľa školy o preskúšanie. Ak príslušný predmet 

vyučuje riaditeľ školy, môže žiak alebo zákonný zástupca žiaka požiadať o preskúšanie 

zriaďovateľa školy. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z vyučovacieho 

predmetu klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky.                                                      

d) Preskúšanie sa uskutoční najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti o 

preskúšanie. Ak sa žiak bez závažných dôvodov nedostaví na preskúšanie v určenom termíne, 

nemožno ho preskúšať. Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľka školy písomne 

zákonnému zástupcovi žiaka do troch pracovných dní od určeného termínu preskúšania.                                                                                                                                                  

e) Riaditeľka školy môže nariadiť okamžité preskúšanie, ak zistí, že učiteľ porušil pravidlá 

klasifikácie a hodnotenia. Preskúšanie sa uskutoční do troch dní.                                                                       

f) Žiaci prípravného štúdia sa neklasifikujú, ich štúdium je prípravou na prijatie na základné 

štúdium.                                                                                                                                                       

g) O prospechu a správaní žiaka informuje jeho zákonného zástupcu triedny učiteľ alebo riaditeľka 

školy. 

 

Opravné  skúšky   

a) Žiak, ktorý má na konci druhého polroka najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov 

prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom hodnotení, alebo 

vyučovací predmet neabsolvoval a neprospel, môže na základe rozhodnutia riaditeľky vykonať 

z týchto predmetov opravnú  skúšku. 

b) Opravné skúšky sa konajú posledný týždeň letných prázdnin. Termín skúšky určuje riaditeľka 



školy. Ak sa žiak zo závažných dôvodov nedostaví na opravnú skúšku, riaditeľka školy mu umožní 

vykonať opravnú skúšku najneskôr do 15. septembra. Do toho času žiak navštevuje podmienečne 

najbližší vyšší ročník. 

c)   O opravnej skúške sa vyhotoví protokol o komisionálnej skúške, dátum vykonania skúšky a jej 

výsledky sa zaznamenajú do katalógového listu žiaka. 

Vysvedčenie 

 a) Triedny učiteľ vyplní žiakom základného štúdia vysvedčenie na predpísanom tlačive 

schválenom ministerstvom školstva. Škola ho vydá žiakovi na konci prvého polroka na určitý čas a 

natrvalo na konci školského roka. Na koncoročnom vysvedčení žiaka, ktorý úspešne absolvoval 

prvý stupeň základného štúdia, sa uvedie doložka „Žiak získal primárne vzdelanie“. Na 

koncoročnom vysvedčení žiaka, ktorý úspešne absolvoval druhý stupeň základného štúdia, sa 

uvedie doložka „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“. 

b) Na vysvedčení sa uvádza klasifikácia z predmetov uvedených vo vzdelávacom programe podľa 

príslušného ročníka, ktorý žiak navštevoval a jeho celkové hodnotenie v príslušnom školskom 

roku. 

c) Žiakovi, ktorému sa na základe vykonanej komisionálnej skúšky povolil postup do vyššieho 

ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka, sa na vysvedčení uvedie „Žiakovi sa na 

základe komisionálnej skúšky povoľuje postup do ... ročníka ... stupňa základného vzdelania“. 

d) Žiakovi, ktorého nebolo možné zo závažných dôvodov klasifikovať na konci školského roka ani 

v náhradnom termíne, sa na vysvedčení okrem údajov podľa odseku 2 uvedie doložka „Žiak nebol 

klasifikovaný a opakuje ročník“. 

e) Odpis vysvedčenia sa vydá na žiadosť osoby, ktorej bolo vysvedčenie vydané, alebo na žiadosť 

jej zákonného zástupcu. Odpis musí byť doslovným odpisom originálu listiny, pričom sa uvedú 

mená, priezviská a akademické tituly osôb, ktorých podpisy sú na ňom uvedené, s pripojením 

značky „v. r.“. Odpis sa opatrí doložkou o jeho obsahovej zhode s originálom listiny, overí sa 

odtlačkom pečiatky školy a podpisom osoby, ktorá odpis vydala, s uvedením miesta a dátumu jeho 

vydania. O vydaní odpisu sa vykoná záznam v príslušnom triednom katalógu žiaka s uvedením 

dátumu a podpisu osoby, ktorá odpis vydala. Neskoršia zmena mena alebo priezviska žiaka sa na 

origináli listiny ani na jej odpise nevyznačuje. 

 

 Spôsob organizácie komisionálnej skúšky  



a) Žiak školy sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky:                                                                                 

- ak je skúšaný v náhradnom termíne,                                                                                                                                        

- ak vykoná opravné skúšky,                                                                                                                                                          

- je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,                                                                                                                                   

- plní osobitný spôsob školskej dochádzky,                                                                                                                               

- má povolené individuálne vzdelávanie,                                                                                                                                 

- ak žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie, alebo keď sa preskúšanie vykoná z 

podnetu riaditeľa školy,    ukončuje vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania.                                                                                                                                                       

b) Komisia pre komisionálne skúšky (ďalej len „komisia“)má najmenej troch členov; tvoria ju 

odborníci pre príslušný predmet. Členov komisie a jej predsedu vymenúva riaditeľ školy. 

c) Komisia hodnotí podľa klasifikačnej stupnice. 

d) Komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov; pri rovnosti hlasov 

rozhoduje hlas predsedu. 

e) Komisia vyhotoví protokol o vykonaní komisionálnej skúšky, ktorý potvrdia svojimi podpismi 

všetci členovia komisie. 

f) Správanie žiaka sa osobitne neklasifikuje. 

 13. Vnútorný systém kontroly a hodnotenie žiakov 

Hodnotenie žiakov tvorí dôležitú a neoddeliteľnú súčasť ŠkVP každej školy. V našej škole 

prevláda hodnotenie klasifikáciou. Cieľom hodnotenia žiakov je poskytnúť im a ich rodičom 

spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol učivo, v čom má nedostatky, aké je jeho zlepšenie, má 

motivovať žiakov k lepším výkonom, umožniť im pohľad na dosiahnutú úroveň a momentálny 

prospech, posúdenie ich pripravenosti na ďalšie vzdelávanie a pre učiteľa má byť spätnou väzbou 

o kvalite žiaka.    Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov sa riadime aktuálnymi metodickými 

pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu. Dbáme na to, aby sa žiaci podľa známok nedelili na dobré 

a zlé, úspešné a neúspešné. Snažíme sa  upustiť od tradičných postupov, pri hodnotení musia byť 

nastavené kritéria vecne a zrozumiteľne.Učiteľ pri hodnotení je primerane náročný, taktný, berie 

ohľad na vekové zvláštnosti, individuálne možnosti a dispozície žiakov, na špeciálne vzdelávacie 

potreby, atď.                                                                                                  Pri klasifikácii žiackych 

prác a to najmä – didaktické testy, vstupné, priebežné a výstupné testy, postupujeme na základe 

spoločných kritérií, prostredníctvom ktorých sledujeme vývoj žiakov nielen v jednotlivých 

predmetoch, ale aj komplexne. 

 

VIII. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIE 

ZAMESTNANCOV ŠKOLY 



Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa zakladá na bodovom hodnotení. Body sa prideľujú  

na základe: 

 pozorovania ( hospitácií), 

 rozhovoru, 

 výchovných a vzdelávacích výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje                                                  

( prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, 

úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.), 

 sledovanie pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa, 

 hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 

učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod., 

 hodnotenia učiteľov žiakmi, 

 zviditeľňovanie školy ( príspevky do časopisov, organizácia a zúčastňovanie sa mestských 

akcií, umiestnenie v súťažiach, v olympiádach a pod.)     

 tvorba a realizácia projektov,  

 zlepšovanie interiéru a exteriéru školy.  

 

IX. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE 

PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie sú rozpracované v pláne kontinuálneho vzdelávania 

pedagogických a odborných zamestnancov podľa koncepcie, zamerania a potrieb školy. Presný 

harmonogram sa každoročne uvádza v pláne kontinuálneho vzdelávania školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. PODMIENKY PRE VZDELÁVANIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI (ŠVVP) 

V triedach máme aj začlenených  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Úzko spolupracujeme  s pedagogicko-psychologickou poradňou, s rodičmi a s ďalšími subjektmi. 

Individuálny vzdelávací program vypracujú vyučujúci jednotlivých predmetov v spolupráci s 



triednym učiteľ, výchovným poradcom, špeciálnym pedagógom a zákonným zástupcom. Žiaci sú 

hodnotení podľa pokynov na hodnotenie žiakov so špeciálnymi potrebami.    

Žiakom zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia poskytujeme stravovanie v školskej 

jedálni za minimálny poplatok; 2x ročne im zakupujeme  potrebné školské pomôcky; v prípade 

potreby zabezpečujeme konzultácie s výchovným poradcom, s koordinátorom protidrogovej 

prevencie, s vyučujúcimi jednotlivých predmetov a triednym učiteľom v pracovných aj v osobných 

problémoch v spolupráci s rodičmi.                                                                             

Nadaným žiakom v plnej miere umožňujeme rozvíjať jednotlivé druhy talentov. Vo vyučovacom 

procese a v mimoškolskej činnosti individuálnym prístupom rozvíjame u žiakov nadanie na 

jednotlivé oblasti umenia, športu a vzdelávania.  

 

ŠkVP na šk. r. 2019/2020  aktualizovali :  Mgr. M. Horváthová, RŠ 

                                                                       PaedDr. R. Kátlovská, ZRŠ 

                                                                       Mgr. J. Semanič, ZRŠ 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 


