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I. Všeobecná charakteristika školy
1.1 Veľkosť školy
Základná škola sa nachádza na Sídlisku III v Humennom. Škola sa rozprestiera
v príjemnom a peknom prostredí v bezprostrednej blízkosti rieky Laborec, ktorá preteká
našim mestom. Základné vzdelanie žiakom poskytuje od roku 1976. V posledných rokoch sa
počet žiakov pohybuje okolo 600. V predchádzajúcich obdobiach bol počet tried na I. stupni
12 – 14 a na druhom stupni 15 – 17. Takýto stav predpokladáme i v najbližších minimálne 5
rokov.
Okrem klasických tried máme na I. stupni 4 triedy pre žiakov so všeobecným
intelektovým nadaním. Na II. stupni 4 triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým
nadaním a 2 triedy pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk
podľa školského zákona č.245/2008.
Počet tried a učebné varianty:
1. - 4. ročník: 4 triedy, pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním podľa školského
zákona č.245/2008. Počet žiakov:
5.,6.,7.,9. ročník: 4.triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním podľa
školského zákona č.245/2008. Počet žiakov:
7.,8. ročník: 2 triedy pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk
podľa školského zákona č.245/2008. Počet žiakov:

1.2 Charakteristika žiakov
Žiaci našej školy dosahujú dobré výchovno-vzdelávacie výsledky. Dobré výsledky
potvrdzujeme pri účastiach na rôznych predmetových súťažiach a olympiádach, ako aj
v športových súťažiach. Už niekoľko rokov v rámci mesta získavame celkové prvenstvo
v hodnotení základných škôl v súťažiach vyhlásených MŠ SR.
Do skupiny žiakov so ŠVVP patria žiaci so všeobecným intelektovým nadaním
a so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk.
Najväčší počet našich žiakov je zo spádových oblastí podľa rajonizácie určenej
zriaďovateľom ulíc: Dargovských hrdinov, Laborecká, Třebíčska, Chemlonská, Kukučínova,
Nám. slobody (za železnicou), Jasenovská, Sninská, Valaškovská, Čulenova, Čapajevova, ale
máme aj žiakov z iných ulíc mesta a priľahlých obcí.

1.3 Charakteristika pedagogického zboru
1.3.1 Kvalifikovanosť a odbornosť pedagogického zboru
Priemerný počet učiteľov vrátane riaditeľky a dvoch zástupcov je 42 z toho 38 na plný
úväzok a 6 na čiastočný úväzok a 7 vychovávateliek v ŠKD. Všetci učitelia sú kvalifikovaní,
odbornosť vyučovania sa v priemere pohybuje nad 95%. Pedagogickú a odbornú spôsobilosť

si učitelia zvyšujú formou ďalšieho vzdelávania ,čo má nezanedbateľný význam pre kvalitu
výchovno - vzdelávacieho procesu. Priemerný počet učiteľov na počet žiakov školy je cca 40.
Koordinátorom pre intelektovo nadaných žiakov je Mgr. Dáša Luksajová, ktorá je
na škole koordinátorkou pre žiakov so ŠVVP. Koordinátor pre diagnostikovanie intelektovo
nadaných žiakov: PhDr. Svetlana Kozmonová.
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa bude uskutočňovať v certifikovaných
vzdelávacích inštitúciách a metodickom stredisku pri ŠSŠ so zameraním najmä na reformu
v školstve, cudzie jazyky a informačné technológie. Okrem uvedených aktivít, vzdelávacie
aktivity bude organizovať aj škola v rámci pracovných porád.
Pedagogickí zamestnanci sa vzdelávajú v programe Edukácia intelektovo nadaných detí
v základnej škole vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.
1.3.2 Výchovný poradca
Práca výchovného poradcu vyplýva z plánu práce VP. Výchovný poradca úzko
spolupracuje s vyučujúcimi, rodičmi žiakov, pedagogicko – psychologickou poradňou,
strednými školami v meste a ÚPSVAR.
1.3.3 Koordinátori
Na škole pracujú koordinátori, ktorých práca sa riadi ročným plánom práce. Nadväzuje
na učebné osnovy jednotlivých predmetov, zameriava sa na pripomenutie si významných dní,
udalostí, reaguje na celkovú situáciu v jednotlivých oblastiach danej problematiky.

1.4 Organizácia prijímacieho konania
Prijímacie konanie žiakov do 1. ročníka sa uskutočňuje slávnostným hromadným
zápisom, pri ktorom sa uskutočňuje pohovor s rodičmi a dieťaťom. Zručnosti a pripravenosť
dieťaťa sa overujú aj na základe pracovného listu (farby, rozlišovanie geometrických tvarov,
číselné predstavy).
Deti, ktorých rodičia mali záujem o ich vzdelávanie v súlade s § 103 – 105 zákona č.
245 a prešli diagnostikou, ktorú vykonalo zariadenie výchovnej prevencie a poradenstva ,boli
zaraďované do tried na základe dosiahnutých výsledkov a v zmysle vyhlášky MŠ SR
č.307/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

1.5 Dlhodobé projekty
Od roku 1997 je škola členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR. V rámci
„Týždňa boja proti drogám“ organizujeme projekty v spolupráci s mestom. Škola je zapojená
do projektov „Otvorená škola“, Comenius, Školské partnerstvá, „Klimatické zmeny tam, kde
žijem“, SOS planet, A Robotics, Projekt „Erasmus+“, O krok vpred s e- twiningom, IKT,
Národný projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné
vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj
pracovných zručností a práca s talentami“, „Komplexný poradenský systém prevencie
a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.“, „Zvyšovanie kvality
vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.“,
„Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.“,

„Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“, „Aktivizujúce metódy
vo výchove.“, „Škola budúcnosti“ vyhlásenom MŠ SR a projektu „Otvorená škola“ – oblasť
športu. Škola realizuje medzinárodné e-twinnigové projekty. V týchto projektoch budeme
pokračovať i v ďalšom období tak, ako budú zverejňované vyhlasovateľmi, ktoré budú
súčasťou plánu práce školy.
Ďalšie realizované projekty: „Nebojhradko a jeho dobrodružstvá“, „My friend the
bear...“, „Envirko po stopách prírody“, „Na potulkách s Tatrankom“ (enviroprojekt),
Dobrodružstvo s Jaskynkom.
Schválené projekty šk. rok 2018/19 – „Zvyšovanie IKT zručnosti v školských záhradách“
Schválené projekty šk. rok 2019/20:
- Erazmus +, „Malí programátori”, „Detské práva v digitálnych príbehoch”
Projekty cez ministerstvo školstva:
„Znevýhodnení nie sú v nevýhode”, „Digit laboratórny systém ako nástroj rozvoja
prírodovednej gramotnosti”.
- VÚB Grant - „Vzácne chvíle so starkými”
- Orange - „Hodiny vedy s Wedo”
- MSÚ - projekty- šachový turnaj v Soči, „Biela veža”, „Byť osobnosť je šťastie”,
„Detský florbal Cup”, „Umenie z odpadu”, „Zimný viacboj všestrannosti”

1.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Škola spolupracuje s rodičovským združením. Spolupráca je organizovaná
prostredníctvom koordinátorov RZ. Táto spolupráca je na veľmi dobrej úrovni. Schôdze
rodičovského združenia sa uskutočňujú minimálne raz za štvrťrok, v prípade potreby aj
viackrát.
Rada školy je zostavená v súlade s Vyhláškou o rade školy a má 11 členov. Zasadá 4
krát v roku a v prípade potreby aj mimoriadne.
Spolupráca s CPPPaP je veľmi dobrá pri riešení všetkých problémov, ktoré sa vyskytnú.
Škola spolupracuje s hokejovým klubom, plaveckým oddielom a Prvým tenisovým
klubom. V rámci dopravnej výchovy spolupracujeme s autoškolou KEEPER.

1.7 Priestorové a materiálno–technické podmienky školy
Škola je postavená kapacitne na 22 tried a 8 oddelení ŠKD. Súčasťou školy je:
V interiéri
Školská jedáleň
Telocvičňa s plochou cca 450 m2
Posilňovňa s rozlohou cca 60 m2
Odborné učebne CUJ, FYZ,BIO,CHE,HUV a TEH
IKT - 2 pre informatiku, 1 pre CJ, 1pre 1.stup. 1. - 4.r.
Multimediálna učebňa
Školská kuchynka
Školská knižnica s čitárňou

V exteriéri
Tenisové dvorce - 3 ihriská
Trávnaté ihrisko
Atletická dráha s doskočiskom
Dopravné ihrisko
Átria – 2

Didaktická technika, audiovizuálna technika a ďalšie pomôcky sú v kabinetoch SJL,
GEO-DEJ, MAT, FYZ, CHE, HUV,VYV, BIO, CUJ, OBV, TSV, THE, ŠPD, ŠK, kabinete
1. – 4. a kabinete ŠKD.
V roku 2011 škola prešla celkovou rekonštrukciou v rámci projektu “Investícia
do vašej budúcnosti”- Modernizácia a stavebné úpravy ZŠ financovaného z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja.
Zriadili sme počítačovú učebňu pre 1. – 4. ročník, doplnili sme vybavenie učební IKT
výukovým softvérom, zriadili sme ďalšie učebne s elektronickou tabuľou E-Beam a router
s možnosťou zriadenia wi–fi siete, takmer všetky triedy a odborné učebne sú vybavené
dataprojektormi. Ku skvalitneniu edukačnej činnosti by mali prispieť aj tablety ktoré sú
k dispozícii v počte 120 a ich pravidelným doplnením a 2 digitálne multifunkčné kopírovacie
stroje.. Doplnili sme žiacku knižnicu ďalšou literatúrou pre deti a mládež.
Kabinety boli doplnené o nové aktuálne učebné pomôcky podľa požiadaviek PK a MZ.
Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale postupne dopĺňame kabinety novými učebnými
pomôckami, čo umožňuje modernejšie a tvorivejšie vyučovanie. V rámci národného projektu
„Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu
prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností
a práca s talentami“ boli doplnené učebnými pomôckami a vybavením odborné učebne
a kabinety techniky, fyziky, biológie a chémie.
Vymenili sme osvetlenie takmer vo všetkých triedach, zateplili a zrekonštruovali sme
telocvičňu vymenili parketovú podlahu a došlo k rekonštrukcii sociálnych zariadení.
Do školskej jedálne boli zakúpené nové stoly a stoličky a do kuchyne kotly.
Boli zakúpené nové šatňové skrinky pre žiakov 1. a 2. stupňa. Bola realizovaná výmena
tabúľ v 8 triedach na prvom stupni, výmena školského nábytku a skríň v triedach, výmena
všetkých dverí v sociálnych zariadeniach a v školskej jedálni, renovácia učebne technickej
výchovy.

1.8 Škola ako životný priestor
Aby sa žiaci aj pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz
na estetizáciu priestorov tried, chodieb a úpravu školského okolia. Chodby sú priestranné,
presvetlené s bohatou kvetinovou výzdobou. K dispozícii sú pre žiakov i zamestnancov dve
átriá, ktoré sú architektonicky upravené tak, aby sa mohli využívať na relaxáciu i vyučovací
proces súvisiaci s poznávaním prírody. V priestoroch školy na nástenkách a informačných
tabuliach sú zverejňované aktuálne informácie o aktivitách školy.
Exteriér školy dotvára dopravné ihrisko a trávnaté futbalové ihrisko s atletickou dráhou
a tromi antukovými tenisovými kurtmi, na ktorých sa realizujú pohybové aktivity
i oddychová činnosť.
Priaznivú vnútornú klímu školy sa snažíme dotvárať priateľskou atmosférou
medzi žiakmi, pedagógmi, zamestnancami a rodičmi.

1.9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri výchove a vzdelávaní
Aby sme zaistili bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove a vzdelávaní pravidelne
organizujeme školenia našich zamestnancov. Na škole pracuje revízna komisia, ktorá

zabezpečuje pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňuje zistené
nedostatky. Každoročne na začiatku školského roka triedni učitelia poučia žiakov
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Snažíme sa žiakom a učiteľom zabezpečiť
bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie i mimo nich.
Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov a žiakov je posudzovaná autorizovaným
technikom BOZP a PO raz mesačne.

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu
pre žiakov so všeobecným a špecifickým intelektovým
nadaním pre cudzí jazyk
Podľa § 161 ods. 27 školského zákona pracujú aj školy pre deti alebo žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa vzdelávacích programov
od 1. septembra 2009.
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní vymedzuje v § 2 písm. j) a q) dieťa,
resp. žiaka s nadaním ako dieťa (žiaka) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby musia byť diagnostikované zariadením výchovného
poradenstva a prevencie (§ 2 písm. j). Podľa § 103 odst. 1 sa výchova a vzdelávanie žiakov
uskutočňuje v školách so zameraním na rozvoj:
a) intelektového nadania detí a žiakov
1. všeobecného intelektového nadania,
2. špecifického intelektového nadania,
b) umeleckého nadania detí alebo žiakov
c) športového nadania detí alebo žiakov
Tento štátny vzdelávací program je určený pre školy podľa § 103 ods. 1 písm. a) bod 1.
školského zákona, konkrétne pre školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
na úrovni ISCED I a ISCED II. Na tejto úrovni môžu žiaci s nadaním získať pomocou
modifikovaných
edukačných
metód,
ktoré
zodpovedajú
ich
špeciálnym
výchovno - vzdelávacím potrebám, detailnejšie poznatky a hlbšie porozumenie vzťahom
medzi nimi. Kľúčové kompetencie, ktoré si majú osvojiť, sú však tie isté, aké si osvojujú
ostatní žiaci. Princípy štátneho vzdelávacieho programu pre žiakov so všeobecným
a špecifickým intelektovým nadaním sú teda totožné s tými, ktoré možno nájsť v Štátnom
vzdelávacom programe pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike.
Rozdiel je v tom, že vo výchovno-vzdelávacom procese treba zohľadňovať špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby nadaných žiakov. Im sa musia prispôsobiť formy, metódy
a techniky pedagogickej práce. Zohľadňujú sa odborné poznatky o špecifikách
a odlišnostiach vývinu nadaných detí, a to tak vo výkonovej oblasti, ako i v oblasti
osobnostnej, emocionálnej a sociálnej. Ide nielen o akceleráciu, ale aj možné disproporcie,
asynchróniu, disharmónii a heterogénnosť vývinu intelektovo nadaných žiakov, ktoré
pre nich bývajú charakteristické.
Vzhľadom na uvedené vývinové osobitosti treba v práci s intelektovo nadanými žiakmi
aplikovať psychologické prístupy, ktoré zohľadňujú celé spektrum ich charakteristických
prejavov a niekedy aj protichodných osobnostných vlastností. Patria k nim komunikatívnosť,
sociabilita, adaptabilita, senzitivita, afektivita, individualizmus, imaginácia, ambicióznosť,
perfekcionizmus, nekonformnosť, hyperaktivita a ďalšie. Preto treba so žiakmi

so všeobecným a špecifickým intelektovým nadaním pracovať aj psychologicky a výchovne,
adekvátne formovať ich osobnosť. Prístupy pedagógov musia byť vysoko individualizované
a zohľadňovať špecifiká a potreby každého jedného nadaného žiaka.

2.1 Ciele primárneho vzdelávania žiakov so všeobecným
a špecifickým intelektovým nadaním pre cudzí jazyk
Všeobecným cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so všeobecným a špecifickým
intelektovým nadaním je napomáhať harmonickému rozvoju ich osobnosti tak, aby sa naučili
čo najefektívnejšie zhodnocovať svoje nadanie, pracovať samostatne, tvorivo a so záujmom
a aby sa optimálne adaptovali na prostredie rôznorodého sociálneho kontextu.
Program primárneho vzdelávania (na 1. stupni základnej školy) nadväzuje
na predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Má zabezpečiť hladký prechod
z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie
prostredníctvom stimulovania prirodzenej poznávacej zvedavosti a aktivity detí. Vychádza
z doterajších skúseností žiakov, ich vedomosti a záujmy rozvíja v súlade s ich individuálnymi
možnosťami tak, aby sa dosiahol pevný základ pre ich budúci akademický a sociálny úspech.
Prvý stupeň základnej školy pre žiakov so všeobecným a špecifickým intelektovým
nadaním považujeme za otvárací stupeň, na ktorom sa overuje, zisťuje a potvrdzuje úroveň
ich nadania, výkonového potenciálu, ale aj osobnostných dispozícií. Pre intelektovo
a špecificky nadané deti v tomto veku je dôležitá programová možnosť získať bohaté
skúsenosti a zážitky vlastnými aktivitami prostredníctvom hry a riadeného učenia, a to tak
samostatného, ako v skupine rovesníkov.
Osobitne významné je rozvíjanie schopnosti vyjadrovať sa prostredníctvom slov, ale aj
pohybov, piesní a obrazov, a tak rozširovať základ pre rozvoj gramotnosti. Dôležitá je
priateľská a ústretová klíma, ktorá podnecuje žiakov k spontánnemu a tvorivému
poznávaniu, konaniu, dorozumievaniu sa, uplatňovanou vzájomného ohľadu, uznania a úcty
a tiež k hodnoteniu a sebahodnoteniu. Vzdelávanie na prvom stupni je organizované
tematicky s prirodzeným začlenením integratívnych prvkov, čím sa vytvára základ pre nižšie
sekundárne vzdelávanie, ktoré už uplatňuje špecifickejší predmetovo-disciplinárny prístup.

2.2 Ciele nižšieho stredného vzdelávania žiakov so všeobecným
a špecifickým intelektovým nadaním pre cudzí jazyk
Všeobecným cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so všeobecným intelektovým
nadaním je podnietiť harmonický rozvoj ich osobnosti, aby sa naučili čo najefektívnejšie
zhodnocovať a ďalej rozvíjať svoje nadanie, aby pracovali samostatne, tvorivo a so záujmom
a aby sa optimálne adaptovali na prostredie rôznorodého sociálneho kontextu.
Predpokladom dosiahnutia cieľov nižšieho stredného vzdelávania je zaistenie kontinuity
a plynulého prechodu z primárneho na nižšie sekundárne vzdelávanie. Vývin nadania je
prísne individuálny; preto sa môže stať, že nižšieho sekundárneho vzdelávania podľa
programu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa budú zúčastňovať nielen žiaci,
ktorí podobný program absolvovali aj na 1. stupni ZŠ a prešli rediagnostikou po absolvovaní
primárneho vzdelávania, ale tiež žiaci, ktorí primárne vzdelávanie absolvovali podľa bežného
programu a ich nadanie sa prejavilo až neskôr.
Naopak, žiaci, ktorých nadanie sa nebude rozvíjať podľa očakávaní a pre ich
individuálny rozvoj sa ukáže vhodnejší bežný vzdelávací program, môžu byť po odbornom
pedagogicko-psychologickom posúdení kedykoľvek v priebehu školskej dochádzky

preradení do bežnej triedy základnej školy. Preto musí byť program dostatočne pružný,
založený na selektívnom (podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb)
obohacovaní, nie na akcelerácii.
Základom nižšieho stredného vzdelávania je medzipredmetový prístup, ktorý má
zabezpečiť pochopenie vzájomných interdisciplinárnych súvislostí medzi osvojovanými
faktami. Východiskom pri získavaní nových znalostí a ďalšom rozvoji kompetencií žiakov sú
ich doterajšie znalosti a spôsobilosti a ich uplatňovanie v rôznorodej praxi – to vedie
k rozvoju synteticko-analytických schopností, spôsobilosti porovnávať a hodnotiť, ako aj
samostatne tvorivo a kriticky myslieť.
Nižšie stredné vzdelávanie prebieha v období najintenzívnejšieho rozvoja osobnosti
intelektovo nadaných žiakov, a to tak vo výkonovej, ako aj záujmovej a motivačnej oblasti
a pokiaľ ide o formovanie ich osobnostného profilu. Nevyhnutnou súčasťou cieľov nižšieho
stredného vzdelávania je vypestovať zodpovednosť žiakov za vlastné učenie a poskytnúť im
príležitosti objaviť a rozvinúť svoje schopnosti a osobnosť v súlade so svojimi možnosťami,
vypestovať si primerané sebavedomie i reálne sebahodnotenie, upevniť motiváciu a pripraviť
sa tak na vyššie sekundárne vzdelávanie.
Hodnotenie žiakov je založené prevažne na diagnostikovaní pokrokov v osobnom
rozvoji. Využívajú sa rôzne formy hodnotenia učiteľom, spolužiakmi i sebahodnotenia, čo
umožňuje prostredníctvom pozitívnej motivácie zvýšiť vlastnú angažovanosť žiaka v jeho
výkonoch. Hodnotenie musí byť objektívne, spravodlivé, so zohľadnením individuality tohoktorého nadaného žiaka, aby napomáhalo jeho výkonový i osobnostný rozvoj.
Konkrétnym cieľom nižšieho stredného vzdelávania je príslušnej vývinovej etape
primerané rozvinutie týchto kompetencií (výber vychádza z európskeho referenčného rámca
kľúčových kompetencií): spôsobilosť celoživotne sa vzdelávať, sociálno-komunikačné
spôsobilosti, spôsobilosti v oblasti matematického myslenia, vedeckého a technického
poznávania, kompetencie v oblasti informačno-komunikačných technológií, spôsobilosť
tvorivo riešiť problémy, ďalej občianske, sociálne a personálne kompetencie, pracovné
spôsobilosti, spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikaniu, ako aj spôsobilosť vnímať
a chápať kultúru a vyjadrovať sa jej prostriedkami.
Čiastkové ciele nižšieho stredného vzdelávania žiakov so všeobecným intelektovým
nadaním možno sformulovať nasledovne:
 osvojiť si a využívať efektívne stratégie nadobúdania poznatkov vrátane tvorivého
učenia sa,
 nadobudnúť základné všeobecné vzdelanie prostredníctvom vyhľadávania,
osvojovania i samostatného spracúvania a vytvárania informácií a poznatkov,
 primerane rozvinúť vôľové a motivačné vlastnosti, vrátane záujmu a potreby učiť sa
aj mimo školy,
 poznať a primerane hodnotiť vlastné pozitíva i negatíva a toto poznanie využívať
pri rozhodovaní,
 aktívne tvoriť v oblasti svojich záujmov a prezentovať výsledky tejto činnosti,
 nadobudnúť adekvátnu úroveň komunikačných spôsobilostí,
 naučiť sa pracovať samostatne, ale i spolupracovať v tíme,
 vedieť na primeranej úrovni prezentovať svoje poznatky a názory a vedieť ich obhájiť,
 mať zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu,
 rešpektovať druhých, akceptovať ich duchovno-kultúrne hodnoty, byť tolerantný,
 byť si vedomý svojich práv, ale aj práv tých druhých a rešpektovať vzájomnú súvislosť
práv a povinností.

Dosiahnutý stupeň vzdelania a doklad o jeho získaní
Úspešným absolvovaním posledného ročníka základnej školy získa žiak nižšie stredné
vzdelanie s uvedením predmetov učebného plánu na vysvedčení.
Ukončením vzdelávania na úrovni ISCED II splní žiak podmienku pre pokračovanie
vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni (ISCED III), v priebehu ktorého ukončuje
povinnú školskú dochádzku.

2.3 Pedagogický princíp školy
Budeme sa snažiť, aby žiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti, vedeli ich vždy
správne použiť, rozvíjali svoje spôsobilosti, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli
si vyhľadať informácie, vedeli prezentovať svoju prácu. Našim cieľom bude:
 vytvoriť všetkým žiakom podmienky na rozvoj kritického a tvorivého myslenia
a účinného riešenia problémov,
 formovať u žiakov zdravý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu
inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie,
 zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch s dôrazom
na komunikatívnosť, rešpektujúc individuálne schopnosti každého žiaka,
 zabezpečiť rozvoj kľúčových kompetencií vymedzených expertmi Rady Európy ako
39 kľúčových kompetencií pre Európu,
 zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so ŠVVP,
 zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v oblasti IKT,
 rozvíjať vytrvalosť a schopnosť kooperatívne pracovať v tíme,
 rozvíjať schopnosť sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu,
 rozvíjať individuálne schopnosti žiakov v mimoškolskej záujmovej činnosti,
 vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

2.4 Zameranie školy a stupeň vzdelania
Škola sa profiluje ako škola s triedami pre žiakov so všeobecným intelektovým
nadaním a s triedami pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním so zameraním
na cudzí jazyk. Celou činnosťou sa bude prelínať zabezpečovanie úloh z projektu „Škola
podporujúca zdravie“ a „Environmentálna výchova“.
Konkrétne zameranie v hlavnom smerovaní a ostatných oblastiach:
1. Cudzie jazyky: prispievajú k vytvoreniu jazykového základu pre komunikáciu
v rámci krajín EÚ i celosvetovú komunikáciu. Umožňujú spoznávať odlišnosti v spôsobe
života iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Na stupni ISCED II. pribúda druhý cudzí
jazyk.
2. Matematika a práca s informáciami: žiak by mal získať schopnosť používať
matematiku v praktickom živote, rozvíjať logické a kritické myslenie a byť schopný argumentovať
a komunikovať pri riešení problémov. Počítačovú gramotnosť žiakov a učiteľov realizovať
v projektoch IKT a na hodinách informatiky a informatickej výchovy tak, aby absolvent školy
vedel ovládať počítač na užívateľskej úrovni a naučil sa pracovať s internetom a elektronickou
poštou. Žiak má pochopiť základné pojmy, postupy a techniky k pochopeniu toku informácií
v počítačových systémoch.

3. Človek a príroda: žiaci majú príležitosť skúmať prírodu, poznávať ju ako systém,
ako sa jej súčasti ovplyvňujú a zároveň menia. Poznávajú základné princípy ochrany krajiny
a životného prostredia a osvojujú si základné princípy zdravého životného štýlu.
4. Človek a spoločnosť: v tejto vzdelávacej oblasti sa žiaci oboznamujú s vývojom
ľudskej spoločnosti, spoločenskými javmi a procesmi každodenného života. Poznávajú
minulosť národa, národov Európy i sveta a získavajú vedomostí o spoločenskom prostredírodine, meste, regióne, štátu i sveta.
5. Človek a hodnoty: vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu
duševného, duchovného a sociálneho rozmeru. Žiaci získavajú informácie o morálnych
zásadách, dochádza k osvojeniu mravných noriem, správania a súlad medzi nimi.
6. Človek a svet práce: zmyslom je budovanie vzťahu žiakov k práci a ich príprava
na výber povolania. Nutnosťou je pripraviť žiakov na život v praxi, aby sa vedeli uplatniť
na trhu práce. Cieľom je posilňovať zodpovednosť za kvalitu výsledkov svojej práce, osvojiť
si základné pracovné zručnosti používaním nástrojov a náradia, byť tvorivý a kreatívny
a podporovať rozvoj podnikateľského myslenia.
7. Vzdelávaciu oblasť Zdravie a pohyb realizovať formou krúžkovej činnosti,
voliteľných predmetov a vhodným využitím hodín telesnej výchovy.
Športová a pohybová príprava: v najbližšom období minimálne udržať činnosť aspoň
siedmych športových krúžkov v rámci CVČ pri škole a v prípade záujmu zriaďovateľa
budeme nápomocní pri vytvorení športových tried.
8. V oblasti Umenie a kultúra výrazne zlepšiť diferencovanú starostlivosť podľa
nadania, talentu a tvorivých schopností detí, naučiť žiakov základným zručnostiam
v niektorých umeleckých odboroch: spev, hudobné divadlo, kreslenie, maľba a sociálne
zručnosti žiakov.
9. Dôsledne realizovať Deklaráciu práv dieťaťa, chrániť žiakov pred negatívnymi
javmi, predchádzať protispoločenskej a trestnej činnosti, drogovej závislosti a AIDS.
10. Realizovať projekt Otvorená škola a sprístupniť školský areál deťom a širokej
verejnosti a umožniť im tak počas celého roku aktívne trávenie voľného času.
11. Nadviazať na tradičné a osvedčené akcie usporadúvané školou s využitím sviatkov,
významných a pamätných dní v školskom roku.
12. Plniť ciele Školy podporujúcej zdravie v rámci vyučovacích a triednických hodín,
pozornosť zamerať zdravý životný štýl a na odstránenie šikanovania, záškoláctva, náležitú
pozornosť venovať problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu,
a ostatným prejavom intolerancie.
13. V oblasti právnej výchovy iniciovať aktivity na zníženie delikvencie žiakov, ktoré sú
súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu i voľnočasových aktivít.
14. Udržať kvalitu výchovy k manželstvu a rodičovstvu začlenením do ŠkVP,
triednických hodín, besied, diskusií a tvorivých aktivít žiakov.
15. Skvalitniť prácu v oblasti dopravnej výchovy, začlenením jednotlivých prvkov
do vyučovacích predmetov a v závere školského roka zrealizovať kurz dopravnej výchovy.
Realizovať prednášky a besedy s pracovníkmi polície a dopravnú súťaž v spolupráci
s autoškolou. Uvažujeme o zavedení voliteľného predmetu Dopravná výchova.
16. Vytvárať a upevňovať u žiakov environmentálne povedomie s cieľom aby sa
environmentálna výchova stala organickou a systematickou súčasťou práce všetkých tried.
17. Získať financie na zveľaďovanie školy a priebežne podľa finančných možností
dopĺňať vybavenie školy novými a modernými pomôckami.
18. Vytvárať priateľskú pracovnú atmosféru v pedagogickom zbore a v triednych
kolektívoch, podporovať iniciatívu, oceňovať kvalitu práce a lojálnosť k svojej škole.

2.5 Profil absolventa
Stupeň vzdelania ISCED I – primárne vzdelanie pre žiakov so všeobecným a špecifickým
intelektovým nadaním a ISCED II – nižšie stredné vzdelávanie pre žiakov so všeobecným
a špecifickým intelektovým nadaním
Absolvent programu primárneho vzdelávania má osvojené základy čitateľskej,
pisateľskej, matematickej, prírodovednej, počítačovej a kultúrnej gramotnosti, ako aj základy
pre osvojenie účinných techník celoživotného učenia sa. Získal predpoklady preto, aby si
vážil sám seba i druhých ľudí, aby vedel ústretovo komunikovať a spolupracovať. Má
osvojené základy používania materinského, štátneho a jedného cudzieho jazyka. Dosiahnutá
úroveň kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ich ďalší rozvoj v následných stupňoch
vzdelávania.
Absolvent primárneho vzdelávania žiakov so všeobecným a špecifickým intelektovým
nadaním má osvojené tie isté kľúčové kompetencie ako ostatní žiaci. Konkrétne:
a) Sociálno-komunikačné kompetencie:
- vyjadruje sa súvisle a výstižne ústnou aj písomnou formou,
- dokáže 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 bežne používaným typom textov a prejavom neverbálnej komunikácie
a dokáže na ne adekvátne reagovať,
- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie,
- v cudzom jazyku je schopný na veku primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu,
uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií,
- chápe potrebu rešpektovať kultúrnu rozmanitosť.
b) Kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- používa matematické myslenie pri riešení rôznych praktických problémov v každodenných
situáciách a je schopný používať matematické vzorce a modely logického a priestorového
myslenia a prezentácie,
- je pripravený ďalej rozvíjať svoje schopnosti experimentovať, objavovať, pýtať sa a hľadať
odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov.
c) Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií:
- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,
- ovláda základy bežne používaných počítačových aplikácií,
- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,
- dokáže aktívne vyhľadávať informácie na internete,
- vie používať rôzne vyučovacie programy,
- získal základy algoritmického myslenia,
- chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
- vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.
d) Kompetencia efektívne sa učiť:
- má osvojené základy sebareflexie pri poznávaní vlastných myšlienkových postupov,
- uplatňuje rôzne techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov,
- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva pri učení aj pri iných

činnostiach,
- pri získavaní a spracúvaní poznatkov je vytrvalý a iniciatívny.
e) Kompetencia riešiť problémy:
- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, 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,
- problémy a konflikty vo vzťahoch sa pokúša riešiť chápavým a spolupracujúcim spôsobom.
f) Osobné, sociálne a občianske kompetencie:
- má osvojené základy pozitívneho sebaobrazu a sebadôvery,
- uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,
- vie zhodnotiť 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 odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,
- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,
- prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci, dokáže prijímať nápady druhých,
- 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 jej prostriedkami:
- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
- pozná rôzne druhy umenia a ich hlavné vyjadrovacie prostriedky,
- na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti sa vie vyjadrovať prostredníctvom niektorých
umeleckých vyjadrovacích prostriedkov bežných v našej kultúre,
- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku vie vyjadriť svoj názor a vkusový 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,
- chápe rozmanitosť kultúr a prejavy iných kultúr vníma tolerantne a empaticky.
Absolvent primárneho vzdelávania by mal svojím správaním robiť dobré meno
škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu
v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie,
byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si
metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied (hypotéza,
experiment, analýza) a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať
ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa
vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, byť komunikatívny, dobre
ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania,
ovládať aspoň základy jedného svetového jazyka, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa
porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít, byť pripravený
uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život. Žiak 4. triedy pre žiakov
so všeobecným a špecifickým intelektovým nadaním by mal pokračovať v rozvíjaní svojich
schopností na II. stupni a bez problémov pokračovať v štúdiu.

Absolvent programu nižšieho stredného vzdelávania má osvojené kľúčové
kompetencie, ktoré zahŕňajú komplex vedomostí, schopností, spôsobilostí a hodnotových
postojov umožňujúcich mu poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa s inými
a porozumieť sám sebe, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať.
Kľúčové kompetencie sa formujú na základe osobnej skúsenosti; nevyjadrujú trvalý
stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Sú výsledkom nielen formálneho
(školského) vzdelávania, ale aj neformálneho vzdelávania a neinštitucionálneho
(informálneho) vzdelávania. Jednotlivé kompetencie sa navzájom prelínajú a majú
nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt komplexného procesu
vzdelávania a sebavzdelávania.
Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho)
vzdelávania má absolvent nižšieho stredného vzdelania žiakov so všeobecným intelektovým
nadaním osvojené v zásade tie isté kľúčové kompetencie ako ostatní žiaci.
Konkrétne:
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 medziosobných 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.

2.6 Pedagogické stratégie
Pre dosiahnutie cieľov ktoré sme si v našom ŠkVP stanovili budeme využívať tieto
metódy a formy práce:
metódy logického postupu - analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, genetický postup,
dogmatický postup (v nevyhnutných prípadoch), porovnávanie, analógia,
motivačné metódy - motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná
demonštrácia, motivačná výzva, aktualizácia obsahu učiva, pochvala, povzbudenia a kritika,
expozičné metódy:
a) metódy priameho prenosu poznatkov: monologické slovné metódy (rozprávanie,
opis, vysvetľovanie, prednáška, rozhovor, beseda, dramatizácia),
b) metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov: demonštračné metódy, pozorovanie,
manipulácia s predmetmi a pod.,
c) metódy problémové: problémové vyučovanie, projekty,
d) metódy samostatnej práce a autodidaktické metódy: samostatná práca s knihou,
samostatná práca v laboratóriu, samostatné štúdium rôznej literatúry, samostatné,
štúdium s využitím techniky,
e) metódy mimovoľného učenia (preberanie názorov, postojov, záujmov,
napodobňovanie činností).
fixačné metódy:
a) metódy opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí,
b) metódy precvičovania a zdokonaľovania zručností.
metódy diagnostické a klasifikačné:
a) klasické didaktické diagnostické metódy (ústne skúšky, písomné skúšky, praktické
skúšanie, didaktické testy),
b) malé formy vedeckovýskumných diagnostických metód (metóda pozorovania žiaka.
rozbor žiackych prác, exploračné metódy).
Pri vyučovaní podporujeme individuálny rozvoj každého žiaka, vyberáme a využívame
efektívne formy práce pre rôzne druhy učenia. Motivujeme žiakov k aktivite, tvorivosti
a k dosiahnutiu úspechov. Vedieme žiakov k organizácii svojho učenia, podporujeme
všestrannú komunikáciu žiakov. Vedieme žiakov k dodržiavaniu etiky komunikácie –
počúvať, vhodne reagovať a vyjadriť svoj vlastný názor. Kladieme dôraz na výstižné
a kultivované vyjadrovanie, vedieme žiakov k dodržiavaniu spoločne dohodnutých pravidiel.
Vytvárame priestor na vyučovacích hodinách formami:
projekty, referáty, prezentácie vlastných prác, umožníme žiakom pracovať s rôznymi
zdrojmi a druhmi informácií, budeme využívať vhodné pomôcky (informačné technológie –
internet, interaktívna tabuľa, audiovizuálna technika, encyklopédie, učebnice, pracovné
listy).
Výučbu obohatíme o exkurzie, výlety ,výstavy, besedy a verejné kultúrne vystúpenia
využijeme prvky integrovaného tematického vyučovania, tímové práce, sebahodnotenie prác,
žiacke portfólia, aktívnu účasť rodičov pri vyučovaní, slovné hodnotenie žiaka ako motivácia
k učeniu a zvyšovanie jeho sebadôvery.

2.7 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie
Výchova a vzdelávanie žiakov so všeobecným a špecifickým intelektovým nadaním
v školách pre žiakov s nadaním je organizovaná v súlade s § 103 , § 104 a § 106 zákona
č. 245/2008 Z. z. a vyhláškou MŠ SR č. 307/2008 Z. z. Škola je zriadená ako plne
organizovaná základná škola (§ 29 ods. 3 písm. a) školského zákona).

Podľa § 104 ods. 9 školského zákona je v triede prvého až štvrtého ročníka základnej
školy (teda na stupni ISCED I) 12 žiakov a ISCED II pre žiakov so všeobecným
intelektovým nadaním najviac 16 žiakov. V rámci pokusného overovania alternatívnej
starostlivosti o intelektovo nadané deti v základnej škole sa na 1. stupni ZŠ osvedčilo
pracovať s 8 - 12 člennými skupinami žiakov.
Vyučovanie sa organizuje v hodinových alebo dvojhodinových časových jednotkách,
jedna vyučovacia hodina má 45 minút. Možno ho však organizovať aj blokovo, ak bude
dodržaná celková časová dotácia za obdobie, v ktorom sa blokové vyučovanie realizuje.
Pri dodržaní tejto podmienky možno do spoločného tematického bloku spájať aj rôzne
predmety, čím sa pri vyučovaní niektorých tém lepšie zabezpečí uplatnenie
medzipredmetových vzťahov.
Vzdelávací proces v škole pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je výrazne
individualizovaný. Jednotliví žiaci môžu byť podľa § 103 zákona č. 245/2008 Z. z. preradení
do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka (ods. 9 písm. d), absolvovať
viacero ročníkov počas jedného školského roka (ods. 9 písm. e), alebo absolvovať niektoré
učebné predmety vo vyššom ročníku (ods. 9 písm. f). Môžu tiež postupovať podľa
individuálneho učebného plánu (§ 26).
Ak je intelektovo nadaný žiak súčasne žiakom so zdravotným znevýhodnením, pracuje
podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu (§ 4 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č.
/2008 Z. z.), v ktorom musia byť zohľadnené aj výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajúce
z tohto znevýhodnenia.

2.8 Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie intelektovo
nadaných žiakov s ďalšími špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami.
Nadpriemerné intelektové nadanie sa môže rozvinúť aj u žiaka s postihnutím, žiaka
chorého alebo zdravotne oslabeného, žiaka s vývinovými poruchami učenia alebo správania.
Školský zákon zaraďuje takéto deti k žiakom so zdravotným znevýhodnením (§ 2 písm. k)
a pokladá ich, rovnako ako žiakov s nadaním, za žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
Tieto potreby musí diagnostikovať zariadenie výchovného poradenstva a prevencie
(§ 2 písm. j). Intelektovo nadaný jednotlivec môže okrem mentálneho postihnutia trpieť
prakticky ľubovoľným problémom či kombináciou problémov z oblasti zdravotného
znevýhodnenia, a to po celú dobu vzdelávania, alebo iba v istom časovom či vývinovom
období.
Ak má žiak školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním okrem nadania
diagnostikované aj špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajúce z jeho zdravotného
znevýhodnenia, vzdeláva sa podľa individuálneho vzdelávacieho programu (§ 4 ods. 3
vyhlášky MŠ SR č. 307/2008 Z. z.), ktorý zohľadňuje nielen potrebu rozvíjať jeho nadanie,
ale aj potrebu kompenzovať nedostatky vyplývajúce z jeho zdravotného znevýhodnenia.
Za tvorbu tohto programu zodpovedá triedny učiteľ, ktorý pri tom spolupracuje so školským
špeciálnym pedagógom alebo špeciálnym pedagógom príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie. Pri príprave individuálneho vzdelávacieho programu
a vo výchovno-vzdelávacej práci postupujú pedagogickí pracovníci školy pre žiakov
s intelektovým nadaním v súlade so školským vzdelávacím programom a súčasne podľa
metodických materiálov, ktoré pre jednotlivé druhy špeciálnych výchovno-vzdelávacích
potrieb schválilo ministerstvo školstva.
Škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, na ktorej sa vzdelávajú žiaci
so zdravotným znevýhodnením, zabezpečuje služby školského špeciálneho pedagóga (§ 130,

ods. 3 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.) alebo terénneho špeciálneho pedagóga (§ 131 ods. 2
zákona) v spolupráci s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva.

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie žiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy

3.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Hodnotenie žiakov je postavené na plnení konkrétnych úloh primeraných úrovni ich
poznávacieho vývinu. Je založené prevažne na diagnostikovaní pokrokov v osobnom
rozvoji. Vzhľadom na vysokú senzitivitu a extrémne prežívanie úspechu a neúspechu musí
byť hodnotenie nadaných žiakov veľmi spravodlivé. Má byť predovšetkým pozitívne, aby
žiaka motivovalo k ďalšej práci. Každý nadaný žiak musí mať možnosť zažívať úspech, no
musí tiež vedieť, že aj poznanie vlastných chýb a ich odstraňovanie pomáha jeho rozvoju.
Preto má byť hodnotenie objektívne, individuálne (vzhľadom na schopnosti každého žiaka)
a diskrétne (vzhľadom na citlivé až precitlivené reakcie nadaných detí na svoje výkony, ich
častý perfekcionizmus a vysokú sebakritickosť). Odporúča sa aplikovať slovné hodnotenie,
resp. využiť viaceré formy hodnotenia (bodové, obrázkové, značkové atď.). Na vysvedčení
je tiež vhodné použiť slovné hodnotenie. Nadaní žiaci, ktorí už vedia dobre čítať, si tak môžu
prečítať informáciu i motivačnú pochvalu od učiteľa. Takéto vysvedčenie je pre nich
výbornou spätnou väzbou a impulzom pre ďalšiu školskú prácu. Poskytuje tiež viac
informácií rodičom.
Keďže vývin nadania je prísne individuálny, nižšieho stredného vzdelávania podľa
programu pre žiakov so všeobecným a špecifickým intelektovým nadaním sa môžu
zúčastňovať žiaci od prvého, ale aj od ktoréhokoľvek vyššieho ročníka – podľa toho, kedy
sa ich mimoriadne nadanie prejaví. Žiaci, ktorých nadanie sa nebude rozvíjať podľa
očakávaní a pre ich individuálny rozvoj sa ukáže vhodnejší bežný vzdelávací program, môžu
byť po odbornom pedagogicko-psychologickom posúdení kedykoľvek v priebehu školskej
dochádzky preradení do bežnej triedy. Preto musí byť program školy pre žiakov
so všeobecným a špecifickým intelektovým nadaním dostatočne pružný a založený
predovšetkým na obohacovaní a rozširovaní učiva, nie na akcelerácii.
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho programu musí byť aj regulácia a eliminácia
prípadných problémových prejavov osobnosti nadaného dieťaťa, ako aj korekcia prípadného
zdravotného či sociálneho znevýhodnenia, ktoré sa môžu vyskytnúť súbežne s nadaním.
Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním, ktorí majú aj iné druhy špeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb, postupujú podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý tieto
ich potreby zohľadňuje. V takých prípadoch treba zaistiť servis špeciálneho pedagóga.
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde
má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce,
návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodických
pokynov č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Okrem sumatívnych výsledkov sa
sústredíme na rozpracovanie normatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou
hodnotiaceho portfólia. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia
nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe
vopred dohodnutých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka,
slušnosť v správaní a celkový prístup k rešpektovaniu vnútorného školského poriadku.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho
školský výkon.
Hodnotenie žiakov v triedach pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov je
nasledovné:
Na I. stupni sú žiaci klasifikovaní známkou predmety ŠVP a voliteľné predmety
slovom „absolvoval“, „neabsolvoval“. Rodičia sú priebežne informovaní o výchovnovzdelávacích výsledkoch žiaka prostredníctvom internetovej žiackej knižky.
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu:
Vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov – kontrolné diktáty, polročné a výstupné
testy. V triedach pre intelektovo nadaných žiakov sú to aj ročníkové práce.
Voliteľné: Zapojenie sa a realizácia projektov, súťaží, vypracúvanie referátov, príspevky
na školskú webovú stránku, tvorba vlastných projektov.
Na druhom stupni sú žiaci hodnotení známkou okrem výchovných predmetov.
Spôsob a podmienky ukončenia vzdelávania a vydávanie dokladov o získanom vzdelaní
Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch
hodnotí kvalita vedomostí a zručnosti, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia, pričom
sa prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia:
a) na konci I. polroka škola vydáva výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu
a správania
b) na základe žiadosti rodiča, prípadne pri odchode žiaka na inú školu vydá škola žiakovi
vysvedčenie na predpísanom tlačive
c) na konci školského roka sa vydá žiakovi vysvedčenie v ktorom sa uvedú výsledky
za obidva polroky s doložkami:
 „Žiak navštevoval triedu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním“
 „Žiak navštevoval triedu pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním
na cudzí jazyk“
Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu
odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy ISCED I sa vydá doklad o základnom stupni
vzdelania vysvedčenie s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“
Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu
odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy ISCED II získa žiak doklad o získanom
stupni vzdelania nižšie stredné vzdelanie poskytované základnou školou. Na vysvedčení sa
do doložky uvedie: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“
Deťom občanov Slovenskej republiky môže povoliť riaditeľ plniť povinnú školskú
dochádzku vzdelávaním v školách mimo územia Slovenskej republiky, vzdelávaním
v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky, individuálnym
vzdelávaním v zahraničí. Na vysvedčení vydanom kmeňovou školou sa v doložke uvedie:

„Žiak je na tomto vysvedčení hodnotený z predmetov, z ktorých nebol hodnotený
na vysvedčení vydanom v školskom roku ........ školou ................ za ... ročník.“
Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa vzdelával podľa individuálneho
vzdelávacieho programu, sa v doložke vysvedčenia uvedie: „Bol(a) vzdelávaný(á) podľa
individuálneho vzdelávacieho programu.“ Ak sa v individuálnom vzdelávacom programe
úpravy vzdelávania žiaka vzťahujú len k niektorým vyučovacím predmetom, v doložke
vysvedčenia sa uvedie: „Bol(a) vzdelávaný(á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu
uplatňovaného v predmete (predmetoch) .............“ V doložke vysvedčenia žiaka
so zdravotným znevýhodnením je možné uviesť aj ďalšie dôležité skutočnosti súvisiace s jeho
vzdelávaním.
Začlenenému žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa v doložke
na vysvedčení uvedie: „Žiak sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu.“

3.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie v rámci gremiálnych porád.
Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú
prideľovať na základe:
– pozorovania (hospitácie - plán hospitačnej a kontrolnej činnosti),
– rozhovoru,
– 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.),
– sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa,
– hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho
vzdelávania,
– tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.,
– hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy,
– vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie
a „otvorené hodiny“),
– hodnotenia učiteľov žiakmi, rodičmi,
– komunikácia s rodičmi na základe vzájomnej dôvery a rešpektovania sa (žiak,
učiteľ, rodič) - predchádzanie vzniknutých problémov.

3.3 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.
Dôraz je kladený na:
 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, včítane návrhov a opatrení.
Monitorujeme pravidelne:
 podmienky na vzdelanie,
 spokojnosť s vedením školy a učiteľmi,
 prostredie – klímu školy,
 priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania,
 úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 výsledky vzdelávania,
 riadenie školy,
 úroveň výsledkov práce školy.
Kritériom pre nás je:
 spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov,
 kvalita výsledkov.
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
 analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach,
 SWOT analýza,
 vlastné objektivizujúce previerky z jednotlivých predmetov.
Na hodnotenie školy používame dotazníky, ktoré zadávame rodičom, žiakom
a učiteľom.
Našou snahou je získať spätnú väzbu na kvalitu školy. Otázky zameriavame na:
 možnosť skontaktovania sa so školou,
 dostatok informácií o škole,
 spokojnosť s prácou učiteľov,
 hodnotením žiakov a klasifikáciou,
 využitím mimovyučovacieho času - kurzy, výlety, vzdelávacie zájazdy a pod.
Hodnotenia vývoja dieťaťa na škole:
a) rozvoj osobnosti
b) rozvoj vedomostí
c) rozvoj myslenia
d) rozvoj správania sa
e) rozvoj komunikačných spôsobilostí
f) rozvoj počítačovej gramotnosti
g) rozvoj všeobecnej vzdelanostnej úrovne.
Hodnotenie školskej disciplíny:
a) dodržiavanie vnútorného školského poriadku s prihliadnutím na osobnostné danosti
žiaka a jeho domáce prostredie,
b) individuálny prístup na základe dostatočnej pedagogickej diagnostiky,
c) v prípade potreby zvolávanie výchovnej komisie v spolupráci s Výborom združenia
rodičov

IV. Vzdelávacie oblasti a ich charakteristika
Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých je rozčlenený celkový obsah vzdelávania
a formovania kľúčových kompetencií. Obsah školského vzdelávania tvorí kultúrne
dedičstvo. Prostredníctvom kultúry spoločenstvo odovzdáva svoje chápanie sveta aj svoje
skúsenosti ďalším generáciám. Obsah vzdelávania sa utvára na základe kultúrnej tradície,
ktorú spoločenstvo prebralo z minulosti, a inovácií, ku ktorým dospelo. Obsahom
vzdelávania sú aj najnovšie poznatky, ktoré nastoľuje súčasný vedecko-technický,
hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj spoločnosti, napríklad informačné a komunikačné
technológie, ktoré každý občan potrebuje k životu, k práci, ale aj mimo práce, ale taktiež aj
sociálno-kultúrne obsahy osobnostného rozvoja žiaka, jeho ochrany pred negatívnymi
sociálnymi javmi, ochrany zdravia, prírody atď.
Vzdelávacie oblasti majú nadpredmetový charakter. V štátnom vzdelávacom
programe je obsah vzdelávacej oblasti rozčlenený do vybraných učebných predmetov. Škola
si môže do týchto vzdelávacích oblastí doplniť ďalšie predmety. Obsah primárneho
vzdelávania žiakov so všeobecným a špecifickým intelektovým nadaním je rozdelený
na 1. stupni ZŠ.
Obsah nižšieho stredného vzdelávania žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
je rozdelený do tých istých ôsmich vzdelávacích oblastí ako obsah vzdelávania ostatných
žiakov 2. stupňa ZŠ (resp. prvého stupňa osemročného gymnázia).

4.1 Začlenenie prierezových tém
Dopravnú výchovu budeme zabezpečovať formou prednášok a besied, súťaží a taktiež
v spolupráci s políciou a autoškolou. Realizácia učebnej činnosti dopravnej výchovy sa bude
uskutočňovať v objekte školy na detskom dopravnom ihrisku a v bezpečných priestoroch
v okolí školy aj v spolupráci s učiteľmi autoškoly KEEPER. Učivo tematiky dopravná výchova
je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov našej školy. Úlohou výchovy je viesť
k bezpečnosti v cestnej premávke, pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke ako
chodcov, alebo cyklistov a získať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané
na bezpečné sa správanie v rôznych dopravných situáciách.
Environmentálna výchova vedie jednotlivca k pochopeniu komplexnosti a zložitosti
vzťahov človeka a životného prostredia, k pochopeniu nutnosti postupného prechodu
k udržateľnému rozvoju spoločnosti a zodpovednosti. Táto prierezová téma sa prelína všetkými
predmetmi, ale najmä prírodovedou, vlastivedou, biológiou, geografiou, chémiou, etickou
výchovou a pracovným vyučovaním.
Environmentálnu výchovu budeme zabezpečovať aj formou rozhlasu, prednáškami,
besedami, vychádzkami do prírody, exkurziami a v týždni Dňa Zeme sa zameriame
na environmentálnu výchovu s teoretickou a praktickou časťou. Súčasťou environmentálnej
výchovy sú projekty s environmentálnou tematikou.
Ochrana života a zdravia - táto prierezová téma integruje postoje, vedomosti
a schopnosti žiakov zameraných na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách.
Cieľom je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí v ktorom sa nachádza.
Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredníctvom pohybu
a pobytu v prírode. Obsah bude orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom
priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami
a prírodnými katastrofami. Tieto úlohy budeme zabezpečovať formou didaktických hier
na I. stupni a účelových cvičení na II. stupni. Pri realizácii praktických činností

spolupracujeme so zdravotníkmi, hasičmi a políciou.
Osobnostný a sociálny rozvoj – táto téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími
oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Je praktická
a má využitie v bežnom živote. Jej zmyslom je pomáhať každému žiakovi utvárať praktické
životné spôsobilosti. Najviac sa bude realizovať v predmete etická výchova, ale vymedzíme
priestor aj v iných náukových premetoch. Je potrebné aby sa žiak naučil uplatňovať svoje práva,
ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. Budeme podporovať u žiakov rozvoj
schopností uplatňovať prevenciu sociálno - patologických javov ako šikanovanie, agresivita,
užívanie návykových látok. Tieto aktivity vyvrcholia prakticky prostredníctvom vhodných
cvičení modelových situácií, hier, diskusií a iných interaktívnych metód v týždni boja
proti drogám a týždni boja za ľudské práva.
Tvorba projektov a prezentačných zručností - táto téma spája jednotlivé kompetencie,
ktoré u žiakov chceme rozvíjať – komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať
s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine,
prezentovať sám seba, vytvoriť nejaký produkt. V jednotlivých predmetoch po ukončení
tematického celku žiaci budú tvoriť projekty k daným témam a v skupine ich navzájom
prezentovať. Cieľom je naučiť sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím
informačných a komunikačných technológii.
Mediálna výchova – v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov budeme rozvíjať
u žiakov mediálnu kompetenciu, ktorá by im umožnila osvojiť si stratégie kompetentného
zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty.
Média a komunikácia predstavujú veľmi významný zdroj skúseností, zážitkov a poznatkov
pre stále väčší okruh príjemcov. Mediálna výchova má vybaviť žiaka základnou úrovňou
mediálnej gramotnosti. Učiteľ bude viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá
fungovania „mediálneho sveta“ a primerane veku sa v ňom orientovali, aby si uvedomovali
negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažili sa ich zodpovedným prístupom
eliminovať. Z praktických činností to bude príprava príspevkov do detských časopisov
a regionálnych novín, účasť na príprave rozhlasových relácií a pod. Mediálna výchova je
prierezová téma, ktorá sa môže prelínať všetkými vyučovacími predmetmi, ale realizujeme ju
prostredníctvom nového vyučovacieho predmetu – Mediálna výchova.
Multikultúrna výchova – jej cieľom je výchovné pôsobenie zamerané na rozvoj
chápania iných kultúr, na rozvoj medziľudskej tolerancie, emocionálne pochopenie inej
kultúry, chápanie rôznych kultúr ako prirodzene rovnocenných, berúc do úvahy ich
historické a sociálne súvislosti a ich rôzne spôsoby sebavyjadrovania. Na pozadí tejto
rozmanitosti si žiaci môžu lepšie uvedomovať svoju vlastnú kultúrnu identitu, tradície
a hodnoty. Táto výchova sa dotýka aj medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi
učiteľmi a žiakmi navzájom, medzi školou a rodinou. Našim cieľom je dosiahnuť
rovnoprávny prístup k všetkým žiakom – pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho
a kultúrneho zázemia. Multikultúrna výchova sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami.
Blízku náväznosť má na vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť,
Matematika a práca s informáciami, Umenie a kultúra, Človek a zdravie, Človek a príroda –
predmet geografia.
Základné predmety v jednotlivých vzdelávacích oblastiach programu ISCED I sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke, za ňou nasledujú charakteristiky jednotlivých vzdelávacích
oblastí.
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Učebné predmety
slovenský jazyk a literatúra
anglický jazyk

Matematika a práca s informáciami
Príroda a spoločnosť

Človek a hodnoty
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb

matematika
informatika
prvouka
prírodoveda
vlastiveda
etická výchova
náboženská výchova
pracovné vyučovanie
hudobná výchova
výtvarná výchova
telesná výchova

O tom, v ktorom z dvoch alternatívnych predmetov vzdelávacej oblasti Človek
a hodnoty sa bude žiak povinne vzdelávať, rozhoduje jeho zákonný zástupca.
Vzdelávacie štandardy sú podľa § 6 ods. 4 pís. g) školského zákona súčasťou štátneho
vzdelávacieho programu. Podľa § 9 ods. 1 obsahujú súbor požiadaviek na osvojenie si
vedomostí, zručností a schopností, ktoré majú deti a žiaci získať, aby mohli pokračovať
vo vzdelávaní v nadväzujúcej časti vzdelávacieho programu, alebo aby im mohol byť
priznaný stupeň vzdelania podľa tohto zákona.
Podľa súčasných predpisov (§ 7 ods. 4písm. f) a § 9 ods. 5 zákona č.245/2008 Z. z.)
sú učebné osnovy súčasťou školského vzdelávacieho programu. Každá škola si vypracúva
vlastné učebné osnovy; ich minimálny rozsah je daný vzdelávacím štandardom príslušného
štátneho vzdelávacieho programu (§ 9 ods. 6). Štátny vzdelávací program pre žiakov
so všeobecným a špecifickým intelektovým nadaním nemá osobitné vzdelávacie štandardy.
Učebné osnovy škôl pre týchto žiakov budú odlišné, v niektorých vzdelávacích oblastiach
bohatšie ako osnovy bežných tried, v iných možno stručnejšie, no vzdelávací štandard – teda
minimum, ktoré nadaní žiaci musia zvládnuť, je rovnaký ako vzdelávací štandard všetkých
ostatných škôl.

Rámcový učebný plán
Rámcové učebné plány štátneho vzdelávacieho programu pre žiakov so všeobecným
a špecifickým intelektovým nadaním na úrovni ISCED I vychádzajú z rámcových učebných
plánov štátneho vzdelávacieho programu pre 1.stupeň bežných základných škôl
v Slovenskej republike.
Jednotlivé predmety možno vyučovať aj blokovo, ak bude dodržaná ich týždenná
dotácia, alebo celková dotácia za obdobie, v ktorom sa blokové vyučovanie realizovalo.
Rámcový učebný plán pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie
Ročník primárne
vzdelávanie
Vzdelávacia oblasť

Jazyk a
komunikácia
Matematika
a práca
s informáciami

Vyučovací predmet

slovenský jazyk a literatúra

1.

2.

3.

4.

∑

5.

6.

7.

8.

9.

∑

9

8

7

7

31

5

5

4

5

5

24

3

3

6

3

3

3

3

3

15

4

4

16

4

4

4

4

5

21

1

1

2

1

1

1

1

2

1

2

1

6

2

2

1

5

anglický jazyk
matematika

4

4

informatika
prvouka

1

2

prírodoveda
Človek a príroda

Ročník nižšie stredné
vzdelávanie

3
1

2

3

fyzika
chémia
biológia

2

1

2

1

1

7

dejepis

1

1

1

1

2

6

geografia

2

1

1

1

1

6

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

vlastiveda
Človek
a spoločnosť

1

2

3

občianska náuka
Človek
a hodnoty
Človek a svet
práce
Umenie
a kultúra

4

etická výchova/ náboženská
výchova/náboženstvo

1

1

pracovné vyučovanie

1

1

4

1

1

2

technika
hudobná výchova

1

1

1

1

4

1

1

1

1

výtvarná výchova

2

2

1

1

6

1

1

1

1

4
1

5

Ročník primárne
vzdelávanie
Vzdelávacia oblasť

Ročník nižšie stredné
vzdelávanie

Vyučovací predmet
1.

2.

3.

4.
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∑
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6
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Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

Učebný plán pre žiakov so všeobecným a špecifickým intelektovým nadaním je
zameraný na uspokojovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb intelektovo
nadaných žiakov – ich kognitívnych záujmov, schopností a tiež na všestranný rozvoj ich
osobnosti – a to najmä výučbou cudzieho jazyka a informatiky už od 1. ročníka.
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4
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4
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Matematika
práca s
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Informatika

2
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Umenie a
kultúra

Pracovné
vyučovanie

2
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2.ročník
3.ročník

ŠVP

Vzdelávacia
oblasť
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Poznámky k Rámcovému učebnému plánu pre 1. – 4. ročník ZŠ
 upravené s platnosťou od 1. septembra 2018
1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov prvého a druhého ročníka
nesmie byť vyšší ako 23, v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
je maximálny počet 27 hodín.
2. Ako prvý cudzí jazyk sa bude vyučovať anglický jazyk a to všetci žiaci (iný cudzí jazyk
sa momentálne v 1. – 4. ročníku nevyučoval).
3. Delenie tried na skupiny: V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole
- § 15
Cudzí jazyk – možno vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17
Informatická výchova – možno vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17
Telesná výchova – vyučuje sa pre chlapcov a dievčatá spoločne
Etická a náboženská výchova - najvyšší počet žiakov v skupine 20
Iné delenie je možné po prerokovaní v PR a schválení riaditeľom školy na daný školský
rok
4. Voliteľné hodiny pre triedy všeobecne intelektovo nadaných žiakov:
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
4. ročník:

ANJ – 2h
ANJ – 2h, INF -1 h
ANJ – 1h, HRM - 1h, OHT - 1h
ANJ – 1h, OHT - 1h

spolu: 2h
spolu: 3h
spolu: 3h
spolu: 2h

Význam skratiek:
ANJ – anglický jazyk, HRM – hravá matematika, INF – informatika, OHT –obohatenie

Školský učebný plán pre triedu so všeobecným intelektovým nadaním
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Hudobná vých.
Výtvarná vých.
Výchova
umením
*TSV

Zdravie
a pohyb
Spolu
povinná časť
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POZNÁMKY k Rámcovému učebnému plánu pre 5. – 9. ročník ZŠ
1. Škola bude využívať celkový počet dotácii 146 hodín. Prípadné zvýšenie počtu hodín (max.
na 161) je možné v opodstatnených prípadoch po vyjadrení rady školy.
2. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni v triede so všeobecným a špecifickým
nadaním
5. ročník: 28 hodín
6. ročník: 30 hodín
7.-9. ročník: 31 hodín
3. Voliteľné hodiny:
Triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním:
5.ročník: KCJ – 1h, IKP – 1h, SEM – 1h, RGV – 1h
6.ročník: ANJ – 1h, KCJ – 1h, IKP – 1h, SEM – 1h, RGV – 1h
7.ročník: CJ II – 2h, KCJ – 1h, MLZ – 1h, SEM – 1h
8.ročník: CJ II – 2h, KCJ – 1h, SEM – 1h
9.ročník: CJ II – 2h, KCJ – 1h, SEM – 1h, CSJ – 1, DEJ – 1h

spolu 4h
spolu 5h
spolu 5h
spolu 4h
spolu 6h

Triedy pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním:
5.ročník: ANJ – 2h, SEM – 1h, RGV – 1h
6.ročník: ANJ – 2h, KCJ – 1h, IKP – 1h, SEM – 1h
7.ročník: ANJ – 2, CJ II – 2h, SEM – 1h
8.ročník: CJ II – 2h, SEM – 1h, BIO – 1h
9.ročník: CJ II – 2h, KCJ – 1h, SEM – 1h, CSJ – 1, DEJ – 1h

spolu 4h
spolu 5h
spolu 5h
spolu 4h
spolu 6h

4. Delenie tried na skupiny: V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole § 15
Cudzí jazyk – možno vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17
Informatika – možno vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17
Technika – do 17 žiakov
Telesná a športová výchova - najvyšší počet žiakov v skupine 25
Etická a náboženská výchova - najvyšší počet žiakov v skupine 20
Praktické cvičenia – do počtu 17 žiakov
Svet práce a technika možno vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17
Iné delenie je možné po prerokovaní v PR a schválení RŠ na daný školský rok.
5. Vyučovacie hodiny budú realizované ako 45 minútové. Je možné v prípade záujmu,
realizovať niektoré vyučovacie hodiny (1 hodina v týždni) v dvojhodinových celkoch
každý druhý týždeň alebo vo vyučovacích blokoch.
Rámcový učebný plán schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky dňa 6.2.2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť
Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1.9.2015.
Rámcový učebný plán (dodatok č. 1) pre nižšie stredné vzdelávanie - 2.stupeň ZŠ,
s platnosťou pre 9. ročník pod číslom 2017-7449/20193:2-10A0 schválilo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej s platnosťou od 1.9.2017.
KAJ – konverzácia v anglickom jazyku, KCJ – konverzácia v cudzom jazyku,
INF – informatika, RGV – regionálna výchova, SEM – seminár z matematiky,

TBR – tvorba životného prostredia, MAT – matematika, BIO – biológia,
VMR – výchova k manželstvu a rodičovstvu, MLZ – mladý záchranár,
IKP – práca s informáciami a komunikácia, CJ1 – prvý CJ, CJ2 -druhý CJ,
THD – technika, CSJ - cvičenia zo slovenského jazyka

