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I. Všeobecná charakteristika školy 

1.  Veľkosť školy 

 Naša škola je hneď na prvý pohľad iná ako ostatné školy, upúta svojim vzhľadom. 

Nachádza sa v peknom, tichom prostredí, obklopená zeleňou, v pamiatkovo chránenej budove 

s vežičkami. Je plno organizovaná, s počtom 15 tried. 

 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

počet 

tried 
2 3 2 2 2 1 1 1 1 

 

Počet žiakov sa pohybuje okolo 360. Priemerný počet žiakov v triede je 24. 

 

2.  Charakteristika žiakov  

 Žiaci, ktorí navštevujú našu školu sú takmer z celého Bratislavského kraja, prevládajú 

však žiaci s bydliskom v Mestskej časti Bratislava- Staré Mesto. Sociálne zloženie žiakov je 

veľmi dobré. Sme otvorení pre všetkých žiakov, dokážeme individuálne pracovať so žiakmi, 

ktorí vyžadujú špeciálno-vzdelávacie potreby, majú isté zdravotné znevýhodnenie, ale aj 

so žiakmi nadanými. K žiakom pristupujeme individuálne podľa ich schopností a nadania. 

Žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia nemáme. 

 

3.  Charakteristika pedagogického zboru 

 Na škole pracuje kvalifikovaný pedagogický kolektív tvorivých učiteľov, využívajúcich 

moderné, netradičné postupy, formy a metódy, schopných tímovo pracovať na tvorbe stratégie 

a zameraní školy. Stabilizácia výborných učiteľov cudzích jazykov umožňuje pracovať 

na dlhodobejších úlohách a projektoch. Učitelia sa pravidelne zúčastňujú vzdelávacích aktivít 

zameraných na zdokonaľovanie a dopĺňanie vedomostí a na rozširovanie a získavanie nových 

zručností, hlavne v oblasti informačných a komunikačných technológií. Vzhľadom na veľkosť 

školy je priemerný počet učiteľov 24.“Dobrý učiteľ je pre rodiča šťastím, pre žiaka 

požehnaním a pre riaditeľa výhrou!“ 

 Na škole pracuje školský psychológ, s ktorým úzko spolupracujú triedni učitelia, rodičia 

aj samotní žiaci. Odhaľuje príčiny neprospievania žiakov, v spolupráci s Centrom pedagogicko-
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psychologického poradenstva a prevencie diagnostikuje špecifické vývinové poruchy učenia, 

pomáha riešiť emocionálne problémy, krízové životné situácie, adaptačné a socializačné 

poruchy, ktoré ovplyvňujú správanie žiakov. Poskytuje individuálne konzultácie rodičom pri 

riešení problémov súvisiacich so správaním a ťažkosťami v učení ako aj poradenstvo v oblasti 

profesijnej orientácie. Učiteľom poskytuje poradenstvo v oblasti duševného vývinu žiakov, 

stratégie a štýly zvládania agresivity, šikanovania a porúch učenia. 

4. Organizácia prijímacieho konania  

 Vzhľadom na priestorové podmienky a zameranie školy prijímame do 1. ročníka 

prednostne žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode našej školy a deti 

občanov SR hlásiacich sa k nemeckej národnostnej menšine. Poskytujeme vzdelávanie aj 

deťom občanov SR, ktorí prejavia záujem vzdelávať sa v jazyku národnostnej menšiny.  

 K žiadosti o predčasné zaškolenie dieťaťa predloží zákonný zástupca súhlasné 

vyjadrenie výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára 

pre deti a dorast. 

5. Dlhodobé projekty 

 Školské projekty zahŕňajú v sebe všetky prierezové témy, ich realizáciou sledujeme, aby 

žiaci vedeli komunikovať, využívať informácie a pracovať s nimi, spolupracovať v skupinách, 

prezentovať sa kultivovane na verejnosti, či už verbálne, písomne alebo pomocou informačných 

a komunikačných technológií a tým robiť aj dobré meno škole.  

 Metóda CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov v základnej škole (ŠPÚ) 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania (NÚCEM) 

 Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách 

 Zelená škola 

Školské projekty: 

 Hovorme o jedle 

 Čisté hory 

 Deň otvorených dverí. Prijímanie prvákov do stavu žiackeho a cechu školského 

 Martinstag 

 Story night 

 Vianočná akadémia + Blší trh(dobročinná akcia) 

 Deň matiek 

 Čítame s Osmijankom 
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 Týždeň zdravia 

 Týždeň aktívneho jazyka (anglický, nemecký jazyk so zahraničnými lektormi) 

 

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 Spolupráca školy s rodičmi je veľmi dobrá, prostredníctvom Rady rodičov sa riešia 

návrhy a pripomienky rodičov k organizácii školy, z prostriedkov rodičovského združenia sa 

financujú pracovné zošity, odborná a populárno-vedecká literatúra pre žiakov do žiackej 

knižnice. Rodičovské združenie prispieva aj na nákup učebných pomôcok, na odmeny žiakom 

za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach a olympiádach a iné aktivity školy pre deti. Škola 

každoročne organizuje Deň otvorených dverí pri príležitosti Európskeho dňa rodičov a škôl 

a pred zápisom do 1. ročníka pre rodičov budúcich prvákov. Rada rodičov zasadá pravidelne 

minimálne štyri krát ročne.  

 Aktuálne informácie pre rodičov aj širokú verejnosť, o činnosti školy, úspechy školy aj 

kronika sú zverejňované na web. stránke školy. Informácie o prospechu a správaní svojich detí 

v škole môžu rodičia získať prostredníctvom internetovej žiackej knižky. Inak sa môžu 

informovať pravidelne formou konzultácií. Rodičovské združenia sa konajú v mesiacoch 

september, november, apríl a jún.  

 Rešpektujeme zákonné práva rodičov, prípadným sťažnostiam venujeme náležitú 

pozornosť. Pri rozhovoroch a konzultáciách sa snažíme postupovať racionálne, vecne, 

s dostatočnou dávkou vzájomnej úcty a rešpektu. Nevyhnutnou podmienkou spolupráce sú 

dobré a silné vzťahy školy a rodičov posilnené vzájomnou dôverou. Rodičia majú právo 

postaviť sa za svoje deti, majú právo poukázať na nedostatky, majú právo byť osobne 

zodpovední za vzdelávanie svojich detí. Všetky práva idú ruka v ruke s povinnosťami 

a zodpovednosťou. 

 Škola spolupracuje aj s inými organizáciami: s Centrom voľného času, Bábkovým 

divadlom, múzeami, SNG, S Mestskou knižnicou, SND, Goethe inštitútom a iné... 

 Úzku spoluprácu máme s Karpatsko-nemeckým spolkom na Slovensku, ktorý okrem 

vzdelávania a seminárov pre učiteľov v SRN, pripravuje súťaže v prednese poézie a prózy 

v nemeckom jazyku pre žiakov, organizuje workshopy v nemeckom jazyku. Naši žiaci sa 

podieľajú na príprave programu na Mikulášske a vianočné vystúpenia a koncerty, Deň matiek 

a každoročné Dni vzájomnosti v Kežmarku a v Chmeľnici. 

 Spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK pri realizácii praxe študentov, budúcich 

učiteľov, ktorí absolvujú pedagogickú prax pod vedením našich učiteľov. 
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 V spolupráci s CVČ organizujeme regionálne kolá olympiád v matematike, 

v nemeckom a anglickom jazyku, celoslovenské kolo olympiády v anglickom jazyku. 

 

7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

 Pre vyučovanie máme k dispozícii 20 miestností, z toho 1 počítačovú učebňu, 1 učebňu 

nemeckého jazyka, 2 malé miestnosti na bifurkáciu pri výučbe anglického jazyka, 

1 multimediálnu učebňa a spoločenská miestnosť (bývalá kaplnka, má všestranné použitie). 

Všetky miestnosti postupne vybavujeme novým školským nábytkom a interaktívnymi 

tabuľami. Každá miestnosť je vybavená tekutým mydlom a papierovými utierkami, k dispozícii 

je Wifi pripojenie na internet. Na chodbách sú sedačky, knižnica s populárno-vedeckými a 

náučnými publikáciami voľne prístupná žiakom. Triedy slúžia zároveň pre činnosť školského 

klubu detí v poobedňajších hodinách.  

 Naša škola má krásny, zelený, pamiatkovo chránený areál, o ktorý sa vzorne staráme, 

aj školské ihrisko prístupné z telocvične, šatne, sprchy. Vybavenie kabinetov učebnými 

pomôckami je postačujúce, pravidelne sa dopĺňa podľa požiadaviek učiteľov, aj softvér v rámci 

IKT. 

8. Škola ako životný priestor  
 

 Škola je priestor, kde žiaci aj učitelia trávia väčšinu dňa. Snažíme sa, aby tento priestor, 

či exteriér alebo interiér bol, v rámci možností, čo najpríjemnejší. Estetizácia životného 

prostredia sa realizuje žiackymi výtvarnými prácami, ale aj postermi a projektmi, ktoré žiaci 

vypracujú k určitej téme. Do procesu estetizácie zapojíme aj žiakov, v spolupráci so Žiackou 

radou zorganizujeme súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu (Vianoce, Veľká noc, a pod.). 

 Všetky potrebné informácie získajú rodičia na nástenkách vo vestibule školy, ale 

aktuálne aj na webovej stránke školy. Žiaci v triedach majú „info- nástenky“, kde získavajú 

informácie o pripravovaných písomných prácach, exkurziách, súťažiach, olympiádach, 

programe zasadaní Žiackej rady a pod.  

 Úspechy školy- diplomy, získané poháre sú umiestnené vo vitrínach na chodbe, aby 

pôsobili pozitívne na formovanie hrdosti a spolupatričnosti. 

 Na priestranstve pred školou máme umiestnené lavičky, ktoré poskytujú žiakom, ale aj 

rodičom chvíle oddychu a relaxu. Revitalizovaná záhrada umožňuje bezpečný pohyb detí 

v priestore. 

 

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a 
vzdelávaní  
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 Okrem povinnosti zamestnávateľa na zabezpečenie ochrany zdravia je dôležitá 

spoluúčasť učiteľov aj žiakov, ktorú vymedzuje vnútorný poriadok školy. Snažíme sa, aby žiaci 

vedeli zachovávať školské a spoločenské pravidlá vedúce k ochrane zdravia a zodpovednosti 

za svoje zdravie. V intenciách akademickej prísnosti trváme na dodržiavaní disciplíny, ktorá 

zahŕňa uvedomenie si povinností a zodpovednosti. Disciplínu nechápeme tak, že žiaci musia 

len sedieť a nepohnúť sa. Nie je disciplinovaný ten, kto je slepo poslušný. Našou snahou je, aby 

sa disciplína stala otázkou svedomia a vyvierala z vnútorného presvedčenia. 

K disciplinovanosti vedie aj osobná hygiena, poriadok v zošitoch, starostlivé zaobchádzanie 

s učebnicami a učebnými pomôckami, pravidelná dochádzka do školy, správanie sa 

cez prestávky, príprava na vyučovanie a vypracovávanie domácich úloh, striedanie práce 

s odpočinkom a zábavou, zmysluplné využívanie voľného času a starostlivosť o vlastnú 

bezpečnosť a zdravie 

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu  

 

1. Pedagogický princíp školy  

 „ Dobrým učiteľom je ten, kto sa usiluje byť tým, za čo ho pokladajú t.j. učiteľom, nie 

maskou učiteľa. Usilujeme sa predovšetkým o blaho našich žiakov, dožičíme im prežiť dôstojné 

školské roky. Nech je učiteľskému úradu vzdialená všetka mrzutosť, všetko nech je vykonávané 

s otcovskou naliehavosťou, aby žiak pociťoval, že je milovaný a nemal príčinu k nedôvere.“  

J. A. Komenský 

 Ako základná škola poskytujeme základy vzdelania vo všetkých predmetoch, snažíme 

sa o všestranný rozvoj dieťaťa. Každý je úspešný v niečom inom a zaslúži si zažiť pocit 

úspechu. Zároveň by mal vedieť, že chyby a ich odstraňovanie tiež pomáhajú k rozvoju. Našim 

cieľom je rozvoj osobnosti, nadania, rozumových a psychických schopností dieťaťa, 

posilňovanie úcty k ľudským právam a základným slobodám, úcta k rodičom, k svojej vlastnej 

kultúre, jazyku a národným hodnotám. Príprava na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, 

v duchu porozumenia a znášanlivosti, úcta k prírode a životnému prostrediu. Pri realizácii cieľa 

rešpektujeme právo na odpočinok a voľný čas a dbáme aj na telesný rozvoj detí. 

 Poskytujeme vzdelávanie deťom rodičov SR hlásiacich sa k nemeckej národnostnej 

menšine aj záujemcom. Naši absolventi môžu získať Sprachdiplom- certifikát stredného stupňa 

znalosti nemeckého jazyka v spolupráci s Goethe- inštitútom, na úrovni B2. Ostatným žiakom 
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poskytujeme vyučovanie anglického jazyka. Metódy a formy práce učiteľov sú zárukou 

získania aspoň stupňa A2. 

Za svoj najväčší úspech budeme považovať, ak každé dieťa naučíme v prvom rade byť 

„človekom“. 

Všetci pedagogickí zamestnanci sú povinní rešpektovať učiteľské „osmoro“: 

1. Vytvor z triedy výchovné spoločenstvo 

2. Prijmi dieťa také aké je a prejavuj mu priateľské city 

3. Pripisuj deťom pozitívne vlastnosti, ver im a dôveruj 

4. Formuluj jasné a splniteľné pravidlá 

5. Na negatívne javy reaguj pokojne, vysvetľuj nevhodnosť správania vzhľadom na 

jeho dôsledky 

6. Nabádaj, usmerňuj dieťa 

7. Odmeny a tresty používaj opatrne. Pochváľ dieťa za dobrý skutok 

8. Zapoj do výchovného procesu aj rodičov 

 Všetky deti majú právo na slobodu prejavu, úctu k osobnosti človeka, právo 

na súkromie, právo na oddych a voľný čas, slobodu myslenia, právo na informácie, zdravotnú 

starostlivosť tak, ako ich vymedzuje Školský poriadok. Nezáleží na tom, kto sú, kde žijú, čo 

robia ich rodičia, akou rečou hovoria, akého sú náboženstva, či je to chlapec alebo dievča, v akej 

kultúre žijú, či sú postihnuté, či sú bohaté alebo chudobné. So žiadnym dieťaťom sa nemá 

zaobchádzať nespravodlivo na akomkoľvek základe. Všetci dospelí majú robiť to, čo je 

najlepšie pre deti. Keď sa rozhodujú, majú myslieť na to, ako ich rozhodnutie ovplyvní deti. 

Budeme žiakov viesť k uplatňovaniu ich práv, ale aj k prevzatiu zodpovednosti za svoje 

konanie, osobný život a sebavzdelávanie.  

 Dieťa má právo slobodne vyjadrovať svoje názory, našou povinnosťou je názorom 

dieťaťa venovať patričnú pozornosť, zodpovedajúcu veku a úrovni. V snahe naplniť toto právo 

pracuje na škole Žiacka rada, zložená zo zástupcov jednotlivých tried od 4. ročníka, jej činnosť 

sa riadi štatútom. 

Budeme sa usilovať o to, aby si každý žiak nie len osvojil základné zručnosti v oblasti 

informačných a komunikačných technológii, ale naučil sa orientovať v množstve poznatkov 

a informácií, ktoré ponúkajú prostriedky masovej komunikácie a elektronických médií, aby 



 

 

9 

dokázal odmietnuť obsahy, ktoré deformujú hodnoty, odporujú etickým normám a škodia jeho 

osobnostnému vývinu.  

Budeme sa snažiť o rozvoj osobných a sociálnych spôsobilostí zameraných na prevenciu 

šikanovania, agresivity a užívania návykových látok a predchádzať rizikám spojených 

s využívaním internetu a mobilných telefónov. 

V spolupráci s rodičmi sa budeme usilovať o to, aby sa žiaci zaoberali zmysluplnou činnosťou- 

turistika, športová a záujmová činnosť, výlety- vytvoríme záujmové krúžky na škole. 

Našim cieľom je, aby deti chodili do školy radi. To, čo človek robí rád, s vnútornou motiváciou 

a slobodne, robí dobre a s radosťou, je vytrvalý, dokáže účinne riešiť problémy, prekonávať 

prekážky smerujúce k cieľu a tešiť sa z úspechov. 

2. Stupeň vzdelania  

ISCED 1 1. stupeň  (1.- 4. ročník) primárne vzdelávanie 

ISCED 2 2. stupeň  (5.- 9. ročník) 
nižšie sekundárne 
vzdelávanie 

 
 

3. Profil absolventa 
 
Absolvent primárneho vzdelávania 

 

 Má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, počtárskej, prírodovednej a kultúrnej 

gramotnosti. Získal základy používania materinského jazyka aj cudzieho jazyka a základné 

počítačové zručnosti, dokáže komunikovať pomocou elektronických médií. V cudzích 

jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej 

konverzácii týkajúcej sa bežných životných situácií. Dokáže kontrolovať vlastné konanie 

a uvedomuje si svoje práva a povinnosti, primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor. Pozná 

pravidlá spoločenského kontaktu, je tolerantný k iným. Má osvojenú techniku čítania, dokáže 

plynulo čítať aj chápať text, čo je nevyhnutné pri rozvíjaní reči, myslenia a cítenia, ale aj 

dosiahnutí študijných úspechov alebo neúspechov. 

 
 

Absolvent našej školy 

 Je pripravený úspešne pokračovať v štúdiu na zvolenej škole vyššieho sekundárneho 

vzdelávania, dokáže si stanoviť ciele v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami. Primerane 

komunikuje v anglickom jazyku, v nemeckom jazyku získa vedomosti na úrovni B2 úspešným 
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absolvovaním skúšok na získanie Sprachdiplomu. Základné zručnosti v oblasti informačných 

a komunikačných technológií dokáže zmysluplne využívať pri ďalšom vzdelávaní, prezentácii 

aj komunikácii. Vníma život ako najvyššiu hodnotu, aktívne pristupuje k tvorbe a ochrane 

životného prostredia. Rád sa vracia na našu školu, aby sa s nami podelil o úspechy získané 

v osobnom, rodinnom, občianskom aj pracovnom živote. 

4. Pedagogické stratégie  
 

 Pri voľbe vyučovacích metód a foriem sa prihliada na obsah vzdelávacej oblasti, ciele, 

vekové osobitosti žiakov, materiálne vybavenie a vlastné činnosti žiakov smerujúce 

k dosiahnutiu kľúčových kompetencií. 

Učitelia môžu podľa vlastného uváženia 

 voliť formy a metódy práce 

 voliť štruktúru vyučovacích hodín 

 presunúť obsah pri dodržaní logického sledu 

Učiteľom odporúčame používať: 

 učebnice, čítanky, pracovné zošity, cvičebnice 

 príručky, tabuľky, mapy  

 časopisy, encyklopédie 

 populárno-vedeckú literatúru 

 návštevy výstav, múzeí, galérií, divadelných predstavení, koncertov, knižnice 

 exkurzie, besedy, výlety 

 informačné a komunikačné technológie 

 organizovať školy v prírode 

Odporúča sa používať interaktívne, zážitkové učenie, projektové vyučovanie a ďalšie metódy 

a postupy, ktoré prepájajú učenie so životom a rozvíjajú kompetencie žiakov 

Metódy: 

 motivačné 

 expozičné 

 demonštračné 

 problémové, heuristické, projektové 

 praktické aktivity 

 práca s textom, internet 

 samostatné učenie 

 aktivizujúce, didaktické a ekologické hry 

 fixačné 
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Organizačné formy: 

 vyučovacia hodina 

 praktické aktivity 

 pozorovanie v teréne 

 exkurzie 

 projekty 

 kurzy 

Učitelia sú povinní využívať také metódy a formy práce, ktoré budú sústavne aktivizovať 

a podporovať tvorivosť žiakov a ich prirodzenú túžbu po poznaní. 

Využívať:  

 hlavolamy, krížovky 

 kvízy, súťaže 

 modelové situácie 

 IKT, DVD, CD 

 Pokusy, samostatné tvorivé úlohy 

 

5.  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

 K nadaným deťom pristupujeme individuálne, podľa ich schopností a nadania. Okrem 

špeciálneho prístupu na vyučovacích hodinách sa môžu realizovať v rôznych súťažiach 

a olympiádach. Individuálny prístup si vyžadujú aj deti so špecifickými vývinovými 

poruchami učenia (dysgrafia, dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia). Na reedukácii sa 

podieľa školský psychológ v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou, 

špeciálnym pedagógom aj inými odborníkmi podľa potreby. 

 
6. Začlenenie prierezových tém  

1.stupeň 

 Prierezová téma Tvorba projektu a prezentačné zručnosti je zaradená ako samostatný 

učebný predmet v rámci rozširujúcich hodín. Cieľom predmetu je prepojenie informácií 

z jednotlivých predmetov, aby sa žiaci učili pracovať s nimi, riešiť problémy, vytvárať projekty, 

prezentácie – písomne, verbálne aj s použitím informačných technológií, aby získali základné 

počítačové zručnosti. Vedeli komunikovať a spolupracovať v skupine. Ostatné prierezové témy 

Dopravná výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Mediálna 

výchova, Multikultúrna výchova, Ochrana človeka a zdravia sa budú realizovať ako 

integrovaná súčasť vzdelávacieho obsahu vo vhodných vyučovacích predmetoch a pri tvorbe 
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školských projektov určených v pláne školy. Zručnosti v oblasti Dopravnej výchovy si žiaci 

upevnia pomocou kurzu – návštevou dopravného ihriska 

2.stupeň 

 Prierezové témy sa prelínajú cez jednotlivé vzdelávacie oblasti a budeme ich 

v 5. ročníku realizovať ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu. 

Multikultúrna výchova → bude sa realizovať vo vzdelávacích oblastiach: Človek a spoločnosť, 

Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra 

Mediálna výchova → Človek a hodnoty, Jazyk a komunikácia 

Osobnostný a sociálny rozvoj → Človek a hodnoty, za účasti školského psychológa a PPP 

formou kurzu sa budú realizovať praktické modelové situácie, diskusie pre žiakov s cieľom 

rozvíjať sociálne zručnosti, sebapoznávanie, sebadôveru a pestovať kvalitné medziľudské 

vzťahy. 

Dopravná výchova → sa bude realizovať formou kurzu na konci školského roka 

Ochrana človeka a zdravia → sa bude realizovať formou kurzu a účelového cvičenia 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti → budú realizovať učitelia vo všetkých vzdelávacích 

oblastiach. Žiaci sa budú podieľať na príprave a prezentácii školských projektov tak, aby 

dokázali komunikovať, používať informácie a prezentovať svoju prácu aj prácu skupiny 

písomne, verbálne aj použitím informačných a komunikačných technológií.  

Prierezovú tému Environmentálna výchova zaraďujeme ako samostatný učebný predmet, spolu 

s biológiou bude tvoriť blokové vyučovanie, aby sa dali realizovať stratégie založené 

na skupinovej práci, vplývajúce na hodnotovú orientáciu žiakov, ktorí riešia základnú otázku – 

Aké je poslanie človeka vo svete, uprostred prírody, a kam smeruje. 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 

 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

 

 Cieľom hodnotenia 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.  

 Hodnotenie žiakov upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a vyhláška č. 320/2008 o základnej škole. Jednou z foriem hodnotenia je klasifikácia. 



 

 

13 

Aj keď rodičia kladú dôraz na dobré známky, nemala by byť klasifikácia strašiakom, ani 

donucovacím alebo zastrašovacím prostriedkom. Pri učení musí mať žiak pocit vnútorného 

rastu, pocit užitočnosti daných vedomostí, aby si nemyslel, že dôležité je len to, čo sa známkuje. 

Rešpektujeme profilovanie žiaka, nemôže byť predsa každý úspešný vo všetkom. Našim 

cieľom je hodnotiť žiaka s citom, racionálne, vecne, odosobnene, konkrétne, adresne, 

informovať žiaka o jeho momentálnych nedostatkoch, nasmerovať ho na konkrétne činnosti, 

ktorými nedostatky odstráni. Využívať pri tom rôzne formy hodnotenia (klasifikácia, bodové 

hodnotenie, slovné hodnotenie, sebahodnotenie) a formy overovania vedomostí a zručností 

(písomné práce, testy, ústne skúšky a komunikačné zručnosti, spracovanie projektov, referátov, 

úprava zošitov, samostatné aktivity, domáce úlohy, problémové úlohy, laboratórne práce, 

projektové a skupinové práce a pod.). Nehodnotiť čo žiak nevie, ale čo vie. Využívať také formy 

hodnotenia, kde žiak môže používať tabuľky, grafy, mapy, analyzovať výsledky rôznych 

činností. Žiakov vedieme k seba hodnoteniu a sebakontrole, aby dokázali chyby a nedostatky 

identifikovať a zároveň pracovať na ich odstránení. 

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje stupňami: 

1→výborný, 2→chválitebný, 3→dobrý, 4→dostatočný, 5→nedostatočný 

Stupeň 1 → výborný 

 Žiak ovláda základné poznatky stanovené výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu, 

celistvo, úplne chápe vzťahy medzi nimi. Samostatne a správne vykonáva praktické zručnosti, 

dokáže kontrolovať a hodnotiť svoje postupy pri riešení teoretických aj praktických úloh. Žiak 

myslí logicky správne, dokáže pracovať samostatne a tvorivo, dokáže prezentovať svoju prácu 

správne, presne a výstižne, či verbálne, písomne alebo prostredníctvom informačných 

a komunikačných technológií. Grafický prejav je presný a estetický. Výsledky jeho činnosti 

javia iba menšie nedostatky. Pri bodovom hodnotení zodpovedá percentuálnemu rozpätiu 

v rozsahu 100 % až 90 %. 

 

Stupeň 2 → chválitebný 

 Žiak ovláda základné poznatky stanovené výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu 

v podstate celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva praktické zručnosti, dokáže kontrolovať 

a hodnotiť svoje postupy pri riešení teoretických a praktických úloh. Žiak myslí logicky 

správne, dokáže pracovať samostatne a tvorivo. Pri prezentácii jeho práce a poznatkov, 

pri verbálnej, písomnej alebo prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, sa 
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prejavujú menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je estetický 

bez väčších nepresností. Výsledky jeho činnosti sú spravidla bez podstatných nedostatkov. 

Pri bodovom hodnotení zodpovedá percentuálnemu rozpätiu v rozsahu 89 % až 75 %. 

Stupeň 3 → dobrý 

 Žiak má v základných poznatkoch stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho 

štandardu nepodstatné medzery. Pri vykonávaní praktických zručností, sa prejavujú menšie 

nedostatky, ktoré dokáže s pomocou korigovať. Žiak myslí v celku správne, ale nedokáže 

pracovať samostatne a nie vždy  tvorivo. Pri prezentácii jeho práce a poznatkov, pri verbálnej, 

písomnej alebo prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, sa prejavujú 

nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky 

jeho činnosti javia častejšie nedostatky. Pri bodovom hodnotení zodpovedá percentuálnemu 

rozpätiu v rozsahu 74 % až 50 %. 

Stupeň 4 → dostatočný 

 Žiak má v základných poznatkoch stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho 

štandardu závažné medzery. Pri vykonávaní praktických zručností, je málo pohotový a má 

väčšie nedostatky. Nedokáže pracovať samostatne, robí závažné chyby,  nie je  tvorivý. Pri 

prezentácii jeho práce a poznatkov, pri verbálnej, písomnej alebo prostredníctvom 

informačných a komunikačných technológií, má vážne nedostatky v správnosti, presnosti 

a výstižnosti. Grafický prejav je málo estetický. Závažné nedostatky svojej činnosti vie 

pomocou učiteľa korigovať. Pri bodovom hodnotení zodpovedá percentuálnemu rozpätiu 

v rozsahu 49 % až 25 %. 

Stupeň 5 → nedostatočný 

 Žiak si základné poznatky stanovené výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu 

neosvojil. Pri vykonávaní praktických zručností má podstatné nedostatky. robí závažné chyby. 

Pri prezentácii jeho práce a poznatkov, pri verbálnej, písomnej alebo prostredníctvom 

informačných a komunikačných technológií, sa dopúšťa závažných chýb, nevie vedomosti 

uplatniť ani na podnet učiteľa, neprejavuje samostatnosť. Grafický prejav je na nízkej úrovni. 

Závažné nedostatky a chyby nevie korigovať ani s pomocou učiteľa. Pri bodovom hodnotení 

zodpovedá percentuálnemu rozpätiu v rozsahu 24 % a menej. 
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Hodnotí sa: 

 Úroveň komunikácie a osvojenia požadovaných kompetencií(vedomosti, zručnosti, 

schopnosti 

 Kvalita a rozsah získaných zručností 

 Schopnosť kriticky hodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

využiť 

 Samostatnosť, tvorivosť a aktívny prístup v procese vzdelávania 

 Využívanie efektívnych stratégií učenia sa 

 Adekvátny verbálny aj písomný prejav 

 Efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií 

 Použitie získaných operačných vedomostí na úspešné riešenie problémov 

Klasifikáciou sa hodnotia všetky predmety na 2. stupni. 

Základné pravidlá pri hodnotení klasifikáciou: 

 Hodnotenie prebieha priebežne, výsledná známka sa stanoví na základe dostatočného 

množstva rôznych podkladov 

 Zohľadňuje sa momentálna psychická a fyzická disponovanosť žiaka 

 Klasifikuje sa dostatočne prebrané a precvičené učivo 

 Známka nezahŕňa hodnotenie správania 

 Písomné práce, ktoré majú trvať viac ako 25 minút sú žiakom včas oznámené 

 Žiak má právo, v prípade neúspechu, si známku opraviť 

 O zhoršení prospechu budú rodičia bezodkladne informovaní 

 Pri ústnej skúške učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď 

 Pri písomných skúškach, laboratórnych úlohách a testoch má žiak právo vedieť 

výsledok a nahliadnuť do prác najneskôr do 7 dní 

Učitelia podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia hodnotia výsledky žiakov. Sme si 

plne vedomí, že známka nemôže rodičom dostatočne vypovedať o všetkom, čo súvisí 

s dosiahnutými výsledkami žiaka a preto sa rodičia môžu bez obáv skontaktovať 

s učiteľom svojho dieťaťa. 

Úspešným absolvovaním druhého stupňa žiak získa nižšie stredné vzdelanie 

Na 1. stupni sa neklasifikujú predmety zo vzdelávacích oblastí: Človek a hodnoty, Človek 

a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb. 
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Hodnotenie žiakov sa vykonáva kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia stupňami: 

 Dosiahol veľmi dobré výsledky 

 Dosiahol dobré výsledky 

 Dosiahol uspokojivé výsledky 

 Dosiahol neuspokojivé výsledky 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka 1. stupňa žiak získa primárne vzdelanie 

Sebahodnotenie: 

Prebieha vo všetkých ročníkoch, veku primerane, v rámci jednotlivých vzdelávacích oblastí 

a vyučovacích predmetov, môže byť aj písomné pri hodnotení správania žiakov na konci 

klasifikačného obdobia. 

Hodnotenie správania: 

Dodržiavanie resp. porušovanie pravidiel Školského poriadku ovplyvňuje klasifikáciu 

správania žiakov. 

Žiak je povinný plniť svoje školské povinnosti svedomito, riadne podľa svojich schopností 

a možností a správať sa tak, aby neohrozoval svoje zdravie, ani zdravie svojich spolužiakov, 

správať sa zdvorilo, s patričnou úctou voči dospelým osobám aj ostatným žiakom školy. 

Šikanovanie sa netoleruje v žiadnej podobe. 

Klasifikácia správania: 

 Za menej závažné porušenie školského poriadku bude žiakovi udelené napomenutie 

od triedneho učiteľa. Za závažné porušenie pokarhanie od triedneho učiteľa, alebo pokarhanie 

od riaditeľky školy. Opakované menej závažné porušenie školského poriadku sa považuje 

za závažné s klasifikáciou správania uspokojivé. 

Stupeň 1→veľmi dobré 

Žiak si uvedomuje dodržiavanie školského poriadku. Ojedinele sa dopúšťa menej závažných 

previnení. 

Stupeň 2→uspokojivé 

Žiak závažne poruší školský poriadok, alebo opakovane menej závažne poruší školský 

poriadok, usiluje sa svoje chyby napraviť 

Stupeň 3→menej uspokojivé 

Správanie žiaka je v rozpore so školským poriadkom, hrubo porušil školský poriadok, alebo 

opakovane závažne porušil školský poriadok 
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Stupeň 4→neuspokojivé 

Žiak sústavne a zámerne porušuje školský poriadok, alebo opakovane závažne porušuje školský 

poriadok 

Ak bude žiak svojim správaním a agresivitou ohrozovať bezpečnosť a zdravie ostatných 

žiakov, alebo narúšať výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožní ostatným 

vzdelávanie, riaditeľka školy použije ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie 

žiaka z výchovy a vzdelávania a bezodkladne privolá zákonného zástupcu. 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

 

Hodnotenie zamestnancov sa bude realizovať formou 

 Hospitácií 

 Rozhovorov 

 Sledovania výsledkov žiakov (prospechu, výsledkov súťaží a olympiád) 

 Sledovania správania žiakov, dodržiavanie školského poriadku a účinnosť prevencie 

 Hodnotenia 

- mimoškolskej činnosti 

- samostatnosti, aktivity, tvorivosti, iniciatívy 

- ďalšieho vzdelávania 

- úrovne vedomostí a zručností žiakov 

- kvality vyučovacieho procesu 

- spolupráce s Radou rodičov 

- vedenie pedagogickej dokumentácie 

- úspešnosti absolventov 

- úrovne vedomostí v celonárodnom testovaní 

- spolupráce s inými subjektmi 

- učiteľov žiakmi a rodičmi 

 Plnenia Školského vzdelávacieho programu a Štátneho vzdelávacieho programu 
 

 

3. Hodnotenie školy  
 

 Kritériom pre hodnotenie školy je spokojnosť žiakov, rodičov aj učiteľov. Našou snahou 

je, aby hodnotenie prebiehalo priebežne, aby sme mali aktuálnu spätnú väzbu na kvalitu školy. 

Žiaci môžu svoje pripomienky adresovať prostredníctvom Žiackej rady, ktorá sa stretáva 

minimálne 1x mesačne, rodičia prostredníctvom Rady rodičov a ostatní prostredníctvom Rady 

školy. Všetkým pripomienkam je aktuálne venovaná náležitá pozornosť.  
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 Vedenie školy vyžaduje od všetkých zamestnancov školy, aby ich správanie voči 

žiakom i rodičom bolo v súlade s ľudskou dôstojnosťou, s dostatočnou úctou, láskavosťou 

a rešpektom. Snažíme sa predchádzať konfliktným situáciám, aby medzi všetkými vo vzťahu 

učiteľ- rodič- žiak bola vzájomná úcta, tolerancia, pochopenie, rešpekt aj dôvera. 

Hodnotenie: 

A mimoriadne dobré hodnoty  aktívne, iniciatívne, samostatné, zodpovedné, 

včasné a spoľahlivé plnenie úloh, mimoriadne dobré výsledky v pedagogickej činnosti 

B veľmi dobré aktívne, iniciatívne, samostatné, zodpovedné, včasné a spoľahlivé 

plnenie úloh, s drobnými výhradami, veľmi dobré výsledky v pedagogickej činnosti 

C štandardné priemerné plnenie úloh, kolísavé výkony v závislosti od vonkajších 

vplyvov alebo vnútornej motivácie, dobré výsledky v pedagogickej činnosti 

D čiastočne vyhovujúce dostačujúce plnenie iba základných povinností 

nevyhnutných, nedosahuje v pedagogickej činnosti očakávané výsledky 

 

Autoevalvácia školy 

• Je dôležitý nástroj zistenia kvality školy. (úspechy v súťažiach, olympiádach, testovaní, 

schopnosť uspokojiť požiadavky rodičov, žiakov, učiteľov, umiestnenie v konkurencii, 

úspešnosť žiakov v ďalšom vzdelávaní).  

• Dobrá spätná väzba efektívneho riadenia. 

 Našou snahou je, aby hodnotenie prebiehalo priebežne, aby sme mali aktuálnu spätnú 

väzbu na kvalitu školy. Žiaci môžu svoje pripomienky adresovať prostredníctvom Žiackej rady, 

ktorá sa stretáva minimálne 1x mesačne, rodičia prostredníctvom Rady rodičov a ostatní 

prostredníctvom Rady školy. Všetkým pripomienkam je aktuálne venovaná náležitá pozornosť. 

Vedenie školy vyžaduje od všetkých zamestnancov školy, aby ich správanie voči žiakom i 

rodičom bolo v súlade s ľudskou dôstojnosťou, s dostatočnou úctou, láskavosťou a rešpektom. 

Snažíme sa predchádzať konfliktným situáciám, aby medzi všetkými vo vzťahu učiteľ- rodič -

žiak bola vzájomná úcta, tolerancia, pochopenie, rešpekt aj dôvera. 

Externá evalvácia 

 Využijeme ponuku projektu KOMPARO. Hodnotenie externého hodnotiteľa zaručuje 

nestrannosť, objektívnosť a diskrétnosť.  

 Anonymita zaručuje možnosť vyjadriť spokojnosť resp. nespokojnosť s rôznymi 

aspektmi práce školy 

 Cieľová skupina budú žiaci 2.stupňa a ich rodičia.  Našou snahou bude zistiť ako 

vnímajú školu žiaci, ako rodičia, kde vidia priestor pre ďalšie zlepšenie. 
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Z dôvodu zníženého počtu žiakov (odchod žiakov na osemročné gymnáziá), od školského roku 

2011/2012 bol upravený školský vzdelávací program tak, že vznikla iba jedna trieda 6., 7., 8., 

a 9. ročníka s vnútorným delením na vyučovaní nemeckého a anglického jazyka.   

 

Učebný plán pre triedy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny – primárne vzdelávanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠVP dispon.hŠVP dispon.hŠVP dispon.h ŠVP dispon.hŠVP dispon.h

Slovenský jazyk 5 3 5 1 6 5 1 21 5

Nemecký jazyk 5 5 5 6 21

Anglický jazyk 3 3 6

Matematika 4 4 3 1 3 1 14 2

Informatika 1 1 1 3

Prvouka 1 1

Prírodoveda 1 1  1 1 3 1

Človek a spoločnosť Vlastiveda 1 1 1 3

Človek a hodnoty Etická výchova/náboženská výchova1 1 1 1 4

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 1

Hudobná výchova 1 1 1 1 4

Výtvarná výchova 1 1 1 1 4

Zdravie a pohyb
Telesná a športová 

výchova
2 2 2  2  8

Voliteľné hodiny
Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti
1 1

Základ 20 3 22 2 25 2 26 2 93 9

spolu 27 28 102

Jazyk a komunikácia

Matematika a 

práca s 

informáciami

Človek a príroda

Umenie a kultúra

23 24

Vzdelávacia oblasť predmety
1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. spolu
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Učebný plán pre triedy s vyučovacím jazykom slovenským – primárne vzdelávanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠVP dispon.hŠVP dispon.hŠVP dispon.h ŠVP dispon.hŠVP dispon.h

Slovenský jazyk 9 6 1 6 1 6 1 27 3

Anglický jazyk 3 3 3 1 3 1 6 8

Matematika 4 4 3 1 3 1 14 2

Informatika 1 1 1 3

Prvouka 1 1

Prírodoveda 1 1  1 1 1 3 2

Človek a spoločnosť Vlastiveda 1 1 1 1 3 1 

Človek a hodnoty Etická výchova/náboženská výchova1 1 1 1 4

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 1

Hudobná výchova 1 1 1 1 4

Výtvarná výchova 2 1 1 1 5

Zdravie a pohyb
Telesná a športová 

výchova
2 2 2  2  8

Voliteľné hodiny
Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti
1 1 2

Základ 20 2+1 18 5 20 5 21 5 79 18

spolu

spolu

Jazyk a komunikácia

Matematika a 

práca s 

informáciami

Človek a príroda

Umenie a kultúra

23 23 25 26 97

Vzdelávacia oblasť predmety
1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč.
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Učebný plán pre triedy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠVP voľ.h. ŠVP voľ.h. ŠVP voľ. h. ŠVP voľ.h.

Slovenský jazyk 5 4 1 4 1 5

Nemecký jazyk 5 4 5 5

Anglický jazyk 3 3 3 3

Matematika 4 1 4 1 3,5 1,5 4 1

Informatika 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Dejepis 1 2 1 1 2

Geografia 2 1 1 1 1

Občianska náuka 1 1 0,5

Fyzika 1 1 2

Chémia 1 1

Biológia 2 1 1 1,5 0,5 1 1

Človek a hodnoty
Etická výchova/náboženská 

výchova
1 1 1 0,5

Svet práce 0,5 0,5

Technika 1 0,5 0,5

Výtvarná výchova 1 1 1

Hudobná výchova 1 1 1

Výchova umením

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 2 2

Voliteľné hodiny Environmentálna výchova 1 1

Základ 29 26,5 29

Voliteľné hodiny 2 4,5 4,5 29 3,5

Spolu 31 31 33 32

7.roč. 8.roč.

Umenie a kultúra

Vzdelávacia oblasť predmety
5.roč. 6.roč.

Jazyk a komunikácia

Matematika a práca 

s informáciami

Človek a spoločnosť

Človek a príroda

Človek a svet práce
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Učebný plán pre triedy s vyučovacím jazykom slovenským 

 

 

ŠVP Dispon.hŠVP Dispon.h ŠVP Dispon.h ŠVP Dispon.hŠVP Dispon.h

Slovenský jazyk a literatúra 5 4 1 4 1 5 5

Anglický jazyk 3 1+1 3 1 3 1 3 1 4

Nemecký jazyk 1 1 1 1 1 1 2 1

Matematika 4 1 4 1 3,5 1,5 4 1 4 1

Informatika 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1

Fyzika 1 1 2 1  1

Chémia 1 1 2

Biológia 2 1 1 1,5 0,5 1 1 0,5 1,5 

Dejepis 1 2 1 1 1 1  2

Geografia 2 1 1 1 1 1 1 

Občianska náuka 1 1 0,5 0,5

Etická výchova/

náboženská výchova

Technika 1 0,5 0,5

Svet práce 0,5 0,5

Výtvarná výchova 1 1 1

Hudobná výchova 1 1 1

Výchova umením 1

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 2 2 2

Voliteľné hodiny Environmentálna výchova 1 1

Základ 24 23,5 25 24 24,5

Voliteľné hodiny 3+1 6,5 6,5 6,5 6,5

Spolu 3130

Človek a svet práce

Umenie a kultúra

27/28 30 31

1 0,5 0,5

9.roč.(spoj.)

Jazyk a komunikácia

Matematika a práca 

s informáciami

Človek a príroda

Človek a spoločnosť

Človek a hodnoty 1 1

Vzdelávacia oblasť predmety
5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč.


