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I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

1.1  Veľkosť a štruktúra školy 

 

Piaristická základná škola sv. Jozefa Kalazanského (organizačná zložka Piaristickej 

spojenej školy) je plnoorganizovaná základná škola s postupne otváranými ročníkmi. Je to 

cirkevná škola so spádovou pôsobnosťou. 

  Kapacita školy umožňuje prijať na výchovno-vzdelávací proces približne  

650 žiakov, z toho približne 230 na ZŠ. 

 Budova Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského sa nachádza na vŕšku 

nad centrálnou časťou mesta Nitry vedľa dvojvežového Piaristického kostola sv. Ladislava 

a piaristického  kláštora. Celý areál patrí medzi najkrajšie barokové dominanty mesta. 

História školy sa začala položením základného kameňa 9. júna 1701. Dôvodov pre 

postavenie školy v meste Nitra bolo viacej. V oblasti, ktorá bola práve oslobodená od 

Turkov, bol nedostatok škôl , žilo tu veľa mládeže a zároveň  Nitra bola  v centre Uhorska 

ako  biskupské sídlo  slávnej  Nitrianskej župy. Gymnázium vďaka svojej dobrej povesti 

za krátky čas získalo veľký počet  študentov, ktorí prichádzali z celého Slovenska a stalo 

sa tak najväčšou školou v Uhorsku.   

Novodobú históriu začalo Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského po vyše 

sedemdesiatročnej odmlke v školskom roku 1992/1993. Nadviazalo na bohaté tradície 

spred vyše 300 rokov. V školskom roku 2013/14 vznikla pri Piaristickom gymnáziu aj 

základná škola. Pri škole je taktiež zriadený školský klub detí. Stravovanie zabezpečuje 

školská jedáleň. 

O štúdium na našej škole je záujem, každoročne otvárame 2 - 3 triedy štvorročného  

a jednu triedu  osemročného vzdelávacieho programu gymnázia a otvárame aj jednu 

triedu základnej školy. 

 V škole sa vzdeláva  450 - 500 žiakov a do edukačného procesu sú zapojení 

kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci,   pátri a frátri piaristi. 

 

1.2  Charakteristika žiakov 

  
Základnú školu navštevujú deti od veku 6 rokov. Väčšina žiakov je z katolíckych 

rodín, rímskokatolíckeho vierovyznania. Správanie žiakov voči sebe je tolerantné, 

priateľské, vytvárajú dobré triedne kolektívy, v ktorých sa pod vedením pátrov piaristov a 
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triednych učiteľov formujú v kresťanskom duchu. Formačný proces žiakov sa uskutočňuje 

vo výchovno-vzdelávacom procese, v procese duchovných obnov a iných  kresťanských 

aktivít, učíme žiakov dávať, slúžiť, pomáhať, obetovať sa, a tak prekonávať svoj 

egoizmus. Podľa záujmu a nadania naši žiaci pracujú na škole v rôznych  záujmových 

krúžkoch, navštevujú nepovinné predmety. Žiaci školy sa zapájajú do súťaží 

v predmetových olympiádach, do výtvarných, literárnych a športových súťaží. Dosahujú 

výrazné úspechy a umiestňujú sa na popredných miestach aj v celoslovenských kolách.  

Svojimi aktivitami sa mnohí naši žiaci podieľajú na kultúrnom a spoločenskom živote 

školy aj mesta. Pod vedením pedagógov nacvičili niekoľko divadelných hier a muzikálov, 

prispievajú do veľmi úspešného študentského časopisu, aktívne sa zapájajú do práce 

charitatívnych  organizácií, do dobrovoľníckych  aktivít  na pomoc týraným a 

postihnutým deťom a na pomoc dospelým. 

 

1.3  Personálne zabezpečenie chodu školy 

 
Pedagogickí zamestnanci školy majú požadované pedagogické a odborné vzdelanie, 

sú plne kvalifikovaní. Na druhom stupni základnej školy vyučujú pedagógovia, ktorí 

súčasne vyučujú aj na gymnáziu, čo výrazne zvyšuje odbornosť a kvalitu pedagogického 

zboru. Vekové zloženie je optimálne, vyučujú tu mladí učitelia, kolegovia stredného veku, 

ale aj starší skúsení pedagógovia, čo je  v edukačnom procese pri výchove mladých veľmi 

podstatné. Vzhľadom na prefeminizovanie škôl majú naši žiaci pomerne dostatok 

mužských vzorov. Učiteľ na našej škole nie je len odborník po stránke vedomostnej a 

metodickej, ale aj osobnosť, mravná autorita. Kresťanský pedagóg  musí byť  svedkom 

viery, predkladá kresťanstvo ako jedinú správnu cestu, ale rešpektuje aj iné názory 

a slobodu svedomia  mladých. 

Vedúci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon 

pedagogickej činnosti, vykonali prvú atestáciu, spĺňajú podmienku dĺžky výkonu 

pedagogickej činnosti, ukončili (alebo v zákonnej lehote ukončia) funkčné vzdelávanie. 

Nezastupiteľnú úlohu na škole majú naši pátri piaristi. Vyučujú predmety  katolícke 

náboženstvo, informatika, biológia a spoločenská výchova. Pátri  majú  zásluhu na  

atmosfére školy – na atmosfére dôvery a lásky, starajú sa o praktický sviatostný život 

a živú modlitbu, lebo bez Boha by všetky naše snaženia a námahy boli  zbytočné. Pod 

vedením špirituála školy sa pedagógovia pravidelne zúčastňujú na duchovných obnovách 

a duchovných cvičeniach.  
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Pedagógovia školy si zvyšujú úroveň svojej práce ďalším vzdelávaním, ktoré 

organizujú  Metodicko-pedagogické centrum, Štátny pedagogický ústav, ale aj univerzity 

a vysoké školy.  

Zodpovednú úlohu na škole má výchovná poradkyňa, ktorá poskytuje pomoc 

žiakom, rodičom aj triednym učiteľom. Dbá na dodržiavanie „Deklarácie práv dieťaťa“. 

Spolu s vedením školy realizuje prijímanie opatrení na zabezpečenie disciplíny a poriadku 

a na aktívnu ochranu žiakov pred nežiaducimi javmi na škole (záškoláctvo, násilie, 

šikanovanie, delikvencia, šírenie drog). Spolupracuje s rodičmi, s centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie, s triednymi učiteľmi, sleduje profesijnú 

orientáciu žiakov.  

V záujme poskytnúť žiakom čo najviac poznatkov a informácií a ochrániť ich pred 

negatívnymi javmi, sú na škole menovaní koordinátori pre:  

 protidrogovú prevenciu, 

 prevenciu kriminality a šikanovania, 

 školu podporujúcu zdravie,  

 boj proti obchodovaniu s ľuďmi,  

 výchovu k ľudským právam,   

 prevenciu HIV/AIDS,   

 koncepciu výchovy pre manželstvo a rodičovstvo,  

 environmentálnu výchovu,  

 finančnú gramotnosť,  

 školskú mliečnu ligu  

 

Učitelia sa snažia o vytváranie dobrých medziľudských vzťahov v škole aj mimo 

školy, medzi sebou navzájom, ale aj o vytváranie dobrých vzťahov  pedagóg – žiak  a  pedagóg 

– rodič. 

 

1.4  Dlhodobé projekty školy 

 
ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL A ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE 

 v obsahu vyučovania predmetov TSV, BIO, CHE využívame prierezové témy 

a medzipredmetové vzťahy, najmä: 

 v učebných moduloch „Zdravý životný štýl“, „Zdravie a jeho poruchy“, 

zaradených do TSV, 
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 v predmete biológia – „Zdravá výživa“ (bielkoviny, cukry, tuky, vitamíny, 

minerálne látky), „Ochorenia spôsobené nezdravým životným štýlom“ – anorexia, 

bulímia, civilizačné ochorenia, 

 v rámci postojových kompetencií tak žiaci získavajú potrebné skúsenosti a zručnosti 

ako predpoklad schopnosti k celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie, 

 realizujeme aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu 

a posilňujeme výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu, 

 v súvislosti so zvyšovaním telesnej zdatnosti a realizáciou zdravého životného štýlu 

detí a žiakov, vedenie školy vytvára bezpečné prostredie na školských 

športoviskách a priestoroch na športovanie v súčinnosti s mestskou políciou, 

 realizujeme aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu a 

posilnenie výchovy detí a žiakov k zdravému životnému štýlu v súlade s 

Európskym politickým rámcom Zdravie 2020, podporujeme aj aktivity pri prevencii 

a riešení nadváhy, obezity, podvýživy, - medzitriedne turnaje: v malom a halovom 

futbale, celoškolský turnaj vo vybíjanej, celoškolský zumba maratón, Mikulášsky 

turnaj v stolnom tenise, Kalazanské hry. 

 v rámci plnenia Národného programu prevencie obezity: 

 organizujeme voľnočasové aktivity zamerané na zmenu životného štýlu,  

športové aktivity a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy, 

 podporujeme činnosť športových krúžkov (basketbal, futbal, florbal, kondičné 

cvičenia, stolný tenis) po vyučovaní a počas víkendov aj pohybové aktivity 

v prírode formou triednych výletov, LVVK a terénnych exkurzií, 

 organizujeme tréningy pre súťaže v orientačnom a cezpoľnom behu, 

v projektovom vyučovaní sme vymedzili priestor  na propagáciu zdravého 

životného štýlu 

 propagujeme zdravý životný štýl pomocou násteniek a panelov, 

 realizujeme prednášky a tvorivé aktivity, 

 v rámci plnenia Národného programu starostlivosti o deti a dorast: 

 nemáme v škole umiestnené automaty nealko nápoje kolového charakteru 

a nápoje s obsahom kofeínu a chinínu, 

 rozvíjame osvetovú činnosť v otázke škodlivosti energetických nápojov na 

deti a mládež;  

 rozvíjame osvetovú činnosť s dôrazom na bezpečnú a zdravú dopravu, 

udržateľnú spotrebu energie, zvyšovanie povedomia v oblasti separácie 

odpadov, 
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 v rámci plnenia Národného programu duševného zdravia realizujeme aktivity o rizikách 

dospievania a o podpore duševného zdravia,  

 zapájame sa do aktivít k 

 Svetovému dňu výživy (október), Svetovému dňu mlieka (máj), Týždňu 

zdravia (jún) - tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby 

mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny,  

  Týždňu boja proti stresu (október), Svetovému dňu nefajčenia (máj), 

 v rámci plnenia Stratégie prevencie kriminality vytvárame na vyučovacích hodinách 

aktivity a situácie venované prevencii a eliminácii rizikového správania, 

šikanovania, delikvencie a kriminality, záškoláctva, ako aj na podporu morálneho 

a právneho vedomia, 

 zaraďujeme preventívne programy v spolupráci s CPPPaP v Nitra 

 realizujeme na 1. stupni ZŠ program všeobecnej športovej prípravy pre deti 

mladšieho školského veku Športová akadémia Mateja Tótha 

 
 

 

SKÚMAJME KRAJINU – ŽIVOTNÝ PRIESTOR NÁS VŠETKÝCH 

 zážitkovým učením žiaci spoznávajú miestnu krajinu, ľudí, rastlinstvo a živočíšstvo- 

výlety a exkurzie 

 prácou v geografickom krúžku, zapájaním sa do predmetových súťaží, projektov 

a olympiád popularizujeme geografiu ako vedu 

 aktívne spolupracujeme s vysokými školami v Nitre 

 vedieme žiakov k vytváraniu správnych postojov a uvedomelému správaniu sa 

k životnému prostrediu – environmentálna výchova a tvorba EKO projektov, 

zúčastňujeme sa  žiackych konferencií 

 projektovou formou, formou exkurzií a vychádzok rozvíjame mravné, kultúrne 

a národné hodnoty, vlastenectvo a občiansku zodpovednosť 

 u žiakov rozvíjame mravné, kultúrne a národné hodnoty, vlastenectvo a občiansku 

zodpovednosť 
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VODA V KRAJINE 

 projekt zameraný na zvýšenie povedomia žiakov v oblasti ekológie, životného 

prostredia, predovšetkým využitia dažďovej vody, 

 projekt je zapracovaný do učebných osnov a tematických plánov učiteľa 

v predmetoch BIO, GEG, CHE, ANJ 

 cieľom je úspora vody a financií pri zavlažovaní rastlín, stromov, trávnatej plochy, 

maximálne využitie zberanej dažďovej vody,  

 za účelom realizácie projektu v areáli školy vykonávame krajinné a stavebné úpravy 
  

 

 

ĽUDSKÉ PRÁVA, PRÁVA DETÍ 

 vychovávame k ľudským právam v triede a v škole a podporujeme tak hodnotu 

človeka  ako ľudského jedinca, pomáhame budovať medziľudské vzťahy, 

 pripravujeme a realizujeme osvetovú činnosť, aktivity, besedy a prednášky 

zamerané na zvýšenie informovanosti žiakov školy v spolupráci s mimovládnymi 

organizáciami, 

 v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa podporujeme rešpektovanie názorov detí 

a sprístupňujeme informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej 

prípravy na povolanie, 

 zoznamujeme študentov s vnútroštátnym systémom ľudských práv: 

 s prácou polície, súdov, prokuratúry, ombudsmana, 

 oboznamujeme žiakov s medzinárodným systémom ľudských práv v rámci OSN, EÚ 

 pripomíname si 10. december - Deň ľudských práv,  

 formujeme u žiakov pozitívny vzťah a postoja k národnostným menšinám, snažíme 

sa o odbúravanie predsudkov,  

 rozoberáme problematiku rómskych spoluobčanov, ich vzdelávania s cieľom 

vyrovnať šance rómskych detí.  
 

 

NÁRODNÝ PROGRAM BOJA PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI  

 

 zapájame sa do projektu „Jeden svet na školách“, 

 informujeme o rizikách práce v zahraničí a prevencii pred neľudským 

zaobchádzaním a otrockou prácou, 
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 používame na hodinách DVD „Biele mäso“ a „96 hodín“, kde na základe konkrétnych 

prípadov a autentických vyjadrení žien môžeme problematiku analyzovať,  

 vedieme diskusie na témy obchodovanie s ľuďmi,  nelegálne  prevádzačstvo 

migrantov, aké podoby má dnešné otroctvo?, majú obete šancu zachrániť sa?, čo 

treba urobiť pred odchodom?, existuje obchodovanie s ľuďmi aj na Slovensku?, čo 

sa robí proti obchodovaniu s ľuďmi? 
 

 

INFORMATIZÁCIA REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA A IKT VO VYUČOVANÍ 

Namiesto projektu Infovek, ktorý skončil svoju pôsobnosť, sa vytvoril informačný 

systém Rozvoj informatizácie regionálneho školstva. 

Zahŕňa: 

  pripojenie škôl na internet, 

  WiFi do škôl, 

  antivírusový softvér NOD, 

  správu majetku dodaného školám v rámci projektov, 

  organizáciu školení ovládania techniky a služieb dodanej školám v rámci projektov, 

  realizáciu projektov podporujúcich zavádzanie a využívanie informačných 

technológii. 
 

P r o j e k t y   

Bezpečné používanie technológií – k dispozícii sú pre učiteľov, rodičov a žiakov  

internetové portály, ktoré poskytujú odbornú pomoc pre internetovú bezpečnosť a 

výchovu detí.  

Digitálne učebnice Planéta vedomostí – obsahuje metodiky v PDF: na stránkach 

www.skolskyportal.sk , http://www.naucteviac.sk   

Portál eAktovka - bol spustený portál zdigitalizovaných učebníc - www.eaktovka.sk. 

Pripojenie školy na Internet je realizované cez optické pripojenie zo SANET.   

Medzi ďalšie úlohy informatizácie patrí: 

  aktívne zabezpečiť využívanie IKT vo všetkých vyučovacích predmetoch, 

  vytvoriť pre žiaka prostredie na využívanie IKT vo vedomostnej spoločnosti, 

  spolupracovať s rodičmi na integrovaní IKT do výchovy a vzdelávania, 

  aktualizovať webovú stránku školy. 
 

 
 

http://www.skolskyportal.sk/clanky/interaktivne-knihy-metodiky-pripravy-pre-ucitelov-zadarmo
http://www.naucteviac.sk/
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ŠKOLSKÁ MLIEČNA LIGA 

 zapojená je školská jedáleň, ktorá dáva k obedu žiakom a dospelým stravníkom 

zdravý mliečny doplnok 

 dlhodobo sa snažíme zvyšovať nedostatočnú spotrebu mliečnych výrobkov u žiakov 

a podporiť ich zdravú výživu 

 škola získala certifikát Zdravá mliečna škola 

 podnecujeme žiakov k zvýšeniu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia 

konzumácie ovocia a zeleniny v rámci Svetového dňa výživy (október; marec):  

 V jesennom termíne sa na našej škole uskutočňuje  Týždeň zdravej výživy. (Mliečny 

deň, Jabĺčkový deň- desiata obohatená o jabĺčka) 

 aktívne propagujeme konzumáciu mliečnych výrobkov v školskom bufete 

 

 

SOCIÁLNY FOND POMOCI ŠTUDENTOM 

 na škole je zriadený sociálny fond (peniaze z plesu, vianočnej burzy, darov 

a sponzorských príspevkov), ktorého cieľom je pomáhať žiakom, ktorým rodinná 

finančná situácia nedovoľuje prispieť deťom, napríklad na zaplatenie časti stravy 

v školskej jedálni, na školský výlet, stužkovú slávnosť, alebo na iné akcie 

organizované školou, 

 pomáha našim deťom, aby i ony, ako i ich spolužiaci, mohli spoznať napr. krásu 

našej prírody na školskom výlete.  

 

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

 zapájame sa do projektových výziev cirkevných organizácií, miestnej samosprávy, 

grantových programov MŠVVaŠ SR, Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy 

EÚ a iných organizácií, ktorých cieľom je zefektívnenie vyučovania, zvyšovanie 

odbornej úrovne pedagógov a modernizácia vzdelávacieho procesu na škole,  

 využívame vedomosti a skúsenosti z predchádzajúceho obdobia pri úspešnom 

získavaní projektových grantov, 
  

 vzdeláme pedagógov v rámci národných projektov a kontinuálneho vzdelávania 

 ZŠ (1. stupeň) realizuje projekt „Záložka do knihy spája školy“  
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JAZYKOVÉ KURZY SO ZAHRANIČNÝM LEKTOROM 

 
Škola ponúka žiakom možnosť absolvovať intenzívny týždňový jazykový kurz so 

zahraničným lektorom. Kurzy sa organizujú v anglickom, nemeckom, francúzskom 

a talianskom jazyku. 
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1.5  Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

 Škola nemôže existovať bez spolupráce s rodičmi – úspech školy úzko súvisí 

s podmienkami sociálneho pozadia rodiny. Škola potrebuje spoluprácu rodičov 

výnimočne v otázkach náboženstva a viery.  

 Katolícke školy sú miestom vzdelávania, života a viery. Sú súčasťou cirkvi, ktorá sa 

chápe ako uzdravovacie spoločenstvo veriacich. Tu je dôležitá i integrácia rodičov. 

 Rodičia sú partnermi vo výchove. To je dôvod, prečo by škole malo v prvom rade 

záležať na dôveryhodnej a úzkej spolupráci s rodičmi. 

 Základom dobrej spolupráce sú vzťahy. Pre tento druh školy je nutné osobné 

zakorenenie pomocou priateľstva a kontaktov. 

 Naša škola je inštitúcia otvorená, t.j. základné informácie sú všeobecne prístupné 

formou internetu: www.pzsjknr.sk, každoročným vydávaním Správy o výsledkoch 

a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti  a pravidelným vydávaním 

časopisu Kalazancio. 

 Pre deti MŠ a  ich rodičov škola organizuje dni otvorených dverí, počas ktorých majú 

možnosť zoznámiť sa s priestormi školy. 

 Rodičia žiakov  majú dostupné všetky informácie dotýkajúce sa ich detí (internetová 

žiacka knižka a študijný preukaz). Majú možnosť konzultovať (po dohode 

o termíne), s ktorýmkoľvek členom pedagogického zboru alebo vedenia školy. 

 Rodičia sa zapájajú do aktivít v rámci konkrétnej triedy (besiedky, spoločné sväté 

omše a  ďalšie aktivity organizované školou a  rehoľou, spoločné návštevy 

divadelných  predstavení, športové aktivity, výlety). 

 Okrem toho škola organizuje celoškolské podujatia, na ktoré sú pozývaní rodičia 

(Patrocínium - deň piaristických škôl, maškarný ples, stretnutia rodičov a priateľov 

školy a kolégia). 

 Škola spolupracuje s mnohými organizáciami – Okresným úradom v Nitre, 

Slovenským Červeným krížom, Centrom Slniečko, CVČ Domino, Maticou 

slovenskou, Diecéznou charitou v Nitre, Organizáciou YMCA, Mestskou políciou, 

Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre, 

Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, zapája sa do podporných programov na 

pomoc týraným deťom a deťom z detských domovov. 
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1.6  Priestorové a materiálno technické podmienky školy 

 
Areál, v ktorom sa škola nachádza, bol postavený za účelom vzdelávania, je 

priestranný. Triedy aj chodby sú dobre osvetlené, preto škola plne vyhovuje a zodpovedá 

psychohygienickým potrebám vzdelávania žiakov. V rokoch 2011 – 2013 bola 

zrekonštruovaná budova, obnovila sa fasáda a strecha školy, vymenili sa všetky okná. 

Nové okná a parapety sú z dreveného masívu, čo plní nie len estetickú funkciu, ale aj 

hygienickú a environmentálnu (ekologický materiál).  Interiér školy je nepretržite 

opravovaný, skvalitňovaný a modernizovaný, uskutočňuje sa postupná výmena 

sociálnych zariadení, žiackeho nábytku. Podľa potreby sa realizuje úprava podláh, 

maľovanie stien a výzdoba.  

Priestorové a materiálno technické podmienky školy: 

 pre vedenie školy 

 kancelária riaditeľa 1  

 kancelária zástupcov – 1 

 pre pedagogických zamestnancov 

 zborovňa – 1 

 kabinety – 11 

 pre zamestnancov poskytujúcich odborné služby a pomoc pedagógom 

 kancelária pre ekonomický úsek – 1 

 kancelária správcu siete – 1 

 vrátnica (s kopírovacím zariadením pre žiakov)- 1 

 pre nepedagogických zamestnancov 

 kancelária vedúcej ŠJ - 1 

 kancelária účtovníčky - 1 

 sekretariát – 1 

 dielňa a šatňa údržbára – 1 

 hygienické priestory 

 šatňa upratovačiek – 1 

 šatňa školníka – 1 

 šatňa pre ŠJ – 1 

 šatňa pre TSV – 2 

 žiacka šatňa – 1 

 sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov – 12 

 odkladacie a úložné priestory 
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 skladové priestory – 2 

 skladové priestory ŠJ – 3 

 archív – 1 

 informačno – komunikačné prietory 

 knižnica s pripojením na internet – 1 

 sklad učebníc – 1 

 

 učebné priestory 

 17 kmeňových tried gymnázia a 5 kmeňových tried ZŠ, všetky sú  vybavené 

projektorom a počítačom, vybavenie zodpovedá požiadavkám v ŠVP  

 3 učebne informatiky – v učebni č. 160 je dataprojektor, 14 multimediálnych 

počítačov, ozvučenie 2+1, v učebni č. 12 je dataprojektor, 14 multimediálnych 

počítačov, ozvučenie 5+1, v učebni č. 162 je 13 multimediálnych počítačov,  

 multimediálna učebňa  s fyzikálnym vybavením 1 

Vybavenie multimediálnej učebne 

názov vybavenia počet na učiteľa počet na triedu 

učiteľský stôl a stolička 1  

školská lavica a stolička   28 / 40 

skriňa  1 

interaktívna tabuľa  1 

dataprojektor  1 

PC 1 16 

reproduktory/slúchadlá 1 16 (rep.) 

ozvučenie  1 

multifunkčné zariadenie  0 

digitálny fotoaparát/kamera  0 

prístup na internet 1 14 

 

 didaktická miestnosť je vybavená multimediálnou technikou - dataprojektor, 

počítač s prístupom na internet, ozvučenie 5+1, kombinovaný DVD - video 

prehrávač, 

 jazykové učebne č. 90 a 91 sú vybavené dataprojektorom, počítačom 

a ozvučením a interaktívnou tabuľou 

 jazyková učebňa č. 78 je vybavená počítačom, dataprojektorom a ozvučením  
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 odborná učebňa biológie má trinokulárny mikroskop vybavený kamerou, 

dataprojektor, počítač, spätný projektor, ozvučenie, video prehrávač, 

 chemické laboratórium je vybavené dataprojektorom, notebookom, 

ozvučením a spätným projektorom, 

 redakčná rada školského časopisu má vytvorenú samostatnú miestnosť 

vybavenú 2 počítačmi, skenerom, digitálnym fotoaparátom a diktafónom 

 študovňa – č. 76, slúži aj ako miestnosť pre žiacku školskú radu 

 telocvičňa – 2 
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Vybavenie telocviční 

názov vybavenia počet na učiteľa počet na triedu 

rebrina - 10 

tyč na šplhanie - 8 

lano na šplhanie - 1 

kruhy - 1 

hrazda - 1 

lavička - 2 

karimatka 1 15 

švihadlo 1 15 

švédska debna - 2 

žinenka - 11 

koza - 1 

mostík - 1 

nízka kladina  2 

lopty - 38 

kriketová loptička/ granát - 6/7 

volejbalová konštrukcia a sieť - 1 

basketbalový kôš - 2 

stopky - 3 

meracie pásmo - 1 

audio/DVD prehrávač - 1 

skrinka pre AV techniku - 1 

dataprojektor a notebook - 1+1 

Z projektu Akadémia Mateja Tótha   

Plastové prekážky 30 cm  8 

Frekvenčný rebrík 9 m  2 

Kužeľ s otvormi 30 cm  12 

Tyč plastová 100 cm  6 

Méty značkovacie 40 ks  1 

Gumený ringo krúžok 17 cm  3 

Tenisová loptička  20 

Medicinbal 1 kg  1 
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 školské ihrisko (multifunkčné) – 1 

 

 spoločné priestory 

 školská budova – 1 

 školská jedáleň s kuchyňou – 1 

 priestor pre riešenie zdravotných problémov - 1 

 škola je vybavená učebnicami v dostatočnom počte pre všetky vyučovacie predmety 

s výnimkou cudzích jazykov 

 školská knižnica pravidelne doplňovaná dielami z beletrie aj odbornou literatúrou je 

sprístupnená žiakom a zamestnancom školy  

 kabinety jednotlivých predmetov sú systematicky doplňované odbornou literatúrou 

a interaktívnymi programami, majú počítač s prístupom na internet, 

 stravovanie je zabezpečené vo vlastnej školskej jedálni, v priestoroch školy je aj bufet, 

 v celej budove možnosť pripojenia na internet, 

 pre výučbu všetkých predmetov sú k dispozícii videokamera, skener, 

 pre duchovnú formáciu žiakov a zamestnancov školy slúži Kaplnka Panny Márie 

Fatimskej. 

 

 Pre jednotlivé odborné učebne, laboratóriá a telocvične sú vypracované 

prevádzkové poriadky, s ktorými sú žiaci na začiatku školského roka oboznámení 

(Príloha č.1). 
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II.  CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 

PROGRAMU 

 

2.1  Zameranie a profilácia školy 

 

Piaristická základná škola sv. Jozefa Kalazanského vzdeláva  žiakov s cieľom 

získania primárneho a nižšieho stredného vzdelania. Školský vzdelávací program kladie 

dôraz na výučbu cudzích jazykov a katolíckeho náboženstva.  

Školský vzdelávací program je otvoreným projektom, teda je možné, že v budúcnosti 

na základe záujmu  žiakov a potrieb spoločnosti, bude ponuka rozšírená alebo obmenená. 

 

 

2.2  Ciele výchovy a vzdelávania 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť nášho školského vzdelávacieho programu  smeruje 

k naplneniu hesla piaristických škôl „zbožnosť a veda“. Vychádza z kresťanských  hodnôt 

vychovávať, vzdelávať a formovať  žiaka na vzdelaného, tvorivého mladého človeka   

s vlastným názorom, pozitívnym prístupom k životu, ktorý dokáže žiť kresťanským 

životom. 

V oblasti  sociálnej a duchovnej je naším cieľom:  

 prehlbovať u  žiakov hlbokú a uvedomelú vieru, slobodné myslenie, utvárať 

u jednotlivca  svedomie,  

 smerovať žiakov k dobru, k láske k blížnemu, k poznaniu správnej hodnotovej 

orientácie, k ochrane života,   

 upevňovať u žiakov zodpovednosť za vlastnú výchovu, za vlastné konanie, viesť ich 

k základným morálnym hodnotám: spravodlivosť, miernosť, rozvážnosť, 

zásadovosť, 

 formovať u žiakov správne partnerské a medziľudské vzťahy  a sociálne  cítenie, 

 klásť dôraz na formovanie triednych spoločenstiev, zapájať žiakov do pravidelnej 

spoločnej modlitby a účasti na spoločných svätých omšiach, 

 učiť ich riešiť životné problémy a  každodenné situácie s  Duchom Svätým, 

predovšetkým cez modlitbu, 
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 formovať u žiakov vzťah k Božiemu Slovu, učiť ich realizovať ho v každodennom 

živote. 

 prehĺbiť u žiakov sociálne kompetencie, osobitne schopnosť kultivovane 

komunikovať, racionálne argumentovať a efektívne spolupracovať v rôznych 

skupinách; 

 posilniť u žiakov prístup rešpektujúci ľudské práva a zodpovednú účasť v 

demokratickej spoločnosti; 

 nasmerovať žiakov na uprednostňovanie životného štýlu, ktorý rešpektuje zdravie, 

duševnú rovnováhu a pohodu; 

 

 
V oblasti intelektuálnej je naším cieľom: 

 poskytnúť žiakom všeobecný vzdelanostný základ vychádzajúci zo systematického a 

vyváženého výberu informácií a poznatkov z vedeckého a kultúrneho dedičstva, 

aby si osvojili funkčné znalosti a kompetencie z oblasti prírodných a spoločenských 

vied, ktoré sú vymedzené vzdelávacími štandardami 

 prehĺbiť u žiakov abstraktné a logické myslenie s dôrazom na pochopenie 

kauzálnych, funkčných a vývinových vzťahov medzi javmi a procesmi; 

 naučiť žiakov samostatne riešiť problémy, úlohy, realizovať skúmanie a vyvodzovať 

logické závery; 

 viesť žiakov ku kritickému mysleniu s uplatnením mnohostranného pohľadu pri 

riešení úloh; 

 naučiť žiakov zaraďovať získané informácie/poznatky do zmysluplného kontextu 

životnej praxe; 

 poskytnúť žiakom možnosti pre optimálny výber ďalšieho vzdelávania/pracovného 

zaradenia podľa ich schopností a záujmov a tiež potrieb spoločnosti; 

 motivovať žiakov k tomu, aby sa zaujímali o svet a ľudí okolo seba, aby boli aktívni 

pri ochrane ľudských a kultúrnych hodnôt, životného prostredia a života na Zemi. 

 viesť žiakov k tomu, aby si uvedomili globálnu previazanosť udalostí, vývoja i 

problémov na miestnej, regionálnej, národnej i svetovej úrovni. 

 naučiť žiakov uvedomovať si potrebu celoživotného učenia sa ako prostriedok 

sebarealizácie a osobného rozvoja, 

 naučiť žiakov vedieť efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné 

technológie, 
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 rozvíjať u žiakov kognitívne funkcie, nižšie poznávacie funkcie, a to logické 

myslenie, induktívne  a deduktívne myslenie, ale aj vyššie  poznávacie funkcie  

najmä hodnotové a tvorivé myslenie a tiež dať základy abstraktnému mysleniu, 

 naučiť žiakov na vysokej úrovni komunikovať v materinskom jazyku, vystupovať 

a prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti, 

 naučiť žiaka správne a pohotovo komunikovať  v anglickom jazyku a zoznámiť ho 

na základnej úrovni s druhým cudzím jazykom, 

 učiť žiakov chápať a využívať príčinné súvislosti v jednotlivých predmetoch, ako aj 

medzi predmetmi, 

 aby žiak vedel vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane 

masmediálnych informácií; 

 pozornosť venovať nadaným a talentovaným žiakom, zapájať ich do olympiád,  

a iných súťaží 

 aby žiak získal schopnosť orientovať sa vo svete financií a ekonomiky domácnosti – 

využívať  finančná gramotnosť v životných rozhodnutiach 

 pomôcť žiakom stanoviť si ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky 

hodnotiť svoje výsledky, aktívne pracovať na uskutočňovaní svojich cieľov, byť 

flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

 naučiť žiakov chápať princípy podnikania a zvážiť svoje predpoklady pri jeho 

plánovaní a uplatnení, získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných 

príležitostiach,  

 naučiť absolventa vyjadrovať sa na vyššom stupni umeleckej gramotnosti 

prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia, 

 

2.3  Dĺžka štúdia a stupeň vzdelania 

 

Piaristická základná škola sv. J. Kalazanského poskytuje primárne (4 roky štúdia) 

a nižšie stredné (5 rokov štúdia) vzdelávanie. Úspešným absolvovaním 4. ročníka ZŠ získa 

žiak primárne vzdelanie ISCED 100. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie 

s doložkou („Žiak získal primárne vzdelanie“). Úspešným absolvovaním 9. ročníka ZŠ 

získa žiak nižšie stredné vzdelanie ISCED 244. Dokladom o získanom vzdelaní je 

vysvedčenie s doložkou („Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“). 
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2.4  Organizácia prijímacieho konania  

 

Zápis žiakov do ZŠ sa riadi zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

vyhláškou MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov. 

Pri prijímaní do 1. ročníka je zriadená komisia, ktorá posudzuje školskú spôsobilosť. 

Do ostatných ročníkov ZŠ sa žiaci prijímajú prestupom. 

 

2.5  Začlenenie prierezových tém a finančnej gramotnosti 

 

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla 

prelínajú cez vzdelávacie oblasti .  

Reprezentujú okruhy aktuálnych problémov súčasného sveta. Zmyslom a poznaním 

prierezových tém je zoznámiť žiakov s konkrétnymi problémami, s ktorými sa budú 

pravdepodobne vo svojom živote stretávať a vybaviť ich nástrojmi na ich riešenie. 

K rozpoznaniu a riešeniu problémov však človeku väčšinou nestačia zručnosti jedného 

typu, vedomosti jedného odboru. Prierezové témy tak umožňujú spojiť to, čo žiak získal 

v rôznych predmetoch, do zručností a  schopností vyššej úrovne. Prierezové témy majú 

výrazne formačný charakter a ich cieľom nie je jednoduché odovzdávanie informácií, ale 

ich transformácia do postojov žiakov. 

 Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej tematiky je používanie 

 aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. 

 

Prierezové témy na 1. stupni ZŠ 

 

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú 

v učebných osnovách jednotlivých predmetov. Zároveň sa realizujú aj na triednických 

hodinách. Prierezové témy sa realizujú ako integrálna súčasť učebného obsahu 

predmetov, v tomto prípade nie je potrebné ich osobitne zaznamenávať v triednej knihe, 

ich uplatňovanie si učiteľ naplánuje v konkrétnej príprave na vyučovanie. 

Účinnosť pôsobenia prierezových tém zvyšujeme ďalšími relevantnými aktivitami: 

- Kurz dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku 
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- Didaktické hry v prírode 

- Oslavy v škole –zvyky a tradície, Mikuláš, Fašiangy, Vianoce 

- Vydávanie školského časopisu 

- Týždeň zdravej výživy 

- Besedy o prevencii pred šikanou 

 

Začlenenie prierezových tém a finančnej gramotnosti 

Prierezová 

téma 

Spôsob realizácie 

Dopravná 

výchova – 

výchova 

k bezpečnosti 

v cestnej 

premávke. 

So základmi dopravnej výchovy začíname už od 1. ročníka 

v rámci prvouky, neskôr prírodovedy, vlastivedy, matematiky 

a pod. Ide o teoretické vysvetlenie v rámci vyučovania a 

praktické overovanie v spolupráci s pracovníkmi dopravného 

ihriska v rámci špecializačného kurzu. Dopravná výchova je aj 

súčasťou účelového cvičenia Ochrana človeka a prírody. 

Environmentálna 

výchova 

Je začlenená do predmetov prírodoveda, matematika, 

slovenský jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná 

výchvova , informatika. Škola sa zapája do projektov 

podporujúcich zdravie.  Pre nás ako cirkevnú školu je ochrana 

života a prírody prioritná. Súvisí to so zásadami kresťanského 

štýlu života a kresťanskej morálky. Život vnímať ako najvyššiu 

hodnotu, chrániť ho, neničiť prírodu, poznať jej zákonitosti a 

vedieť ju využívať čo najšetrnejšie. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Je začlenený do predmetov slovenský jazyk, matematika, 

hudobná výchova, prvouka, katolícke náboženstvo. Na všetkých 

predmetoch sa uplatňuje vzdelávanie k ľudským právam 

a rodinnej výchove. Žiakov vedieme k hľadaniu hodnôt,  

sebareflexii, rešpektovaniu iných osôb a vytváraniu dobrých 

medziľudských vzťahov plných kresťanskej lásky a 

porozumenia a to vo všetkých úrovniach života. Naše aktivity sú 

zamerané na uvedomovanie si hodnoty ľudského života a 

prevencii sociálno-patologických javov.   
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Ochrana života a 

zdravia 

Je začlenená do predmetov telesná výchova, prírodoveda, 

prvouka. Zároveň je realizovaná počas didaktických hier 

a krúžkovej činnosti. Náboženstvo slúži na výchovu žiakov k 

ochrane ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Patrí 

sem aj ochrana zdravia pred nežiaducimi vplyvmi ako je alkohol, 

drogy, nezdravý spôsob života. V oblasti telesnej zdatnosti 

významnú úlohu zohráva telesná výchova ale i plavecký kurz. 

Regionálna 

výchova a ľudová 

kultúra 

Vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a 

hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom 

Slovenska. Poznanie svojho regiónu, jeho kultúrneho a 

prírodného bohatstva prispieva k formovaniu kultúrnej identity 

a postupnému rozvíjaniu historického vedomia žiakov. 

Regionálna výchova má potenciál byť súčasťou obsahu všetkých 

povinných predmetov, najmä prvouky, prírodovedy, vlastivedy, 

slovenského jazyka a literatúry, výtvarnej, hudobnej a etickej 

výchovy, alebo sa môže realizovať prostredníctvom voliteľného 

vyučovacieho predmetu. Vhodnými formami sú tiež projekty, 

exkurzie, tematické vychádzky v regióne a pod. 

Mediálna výchova Chceme vytvoriť predpoklady pre to, aby žiaci nadobudli 

spôsobilosť zmysluplného, kritického a selektívneho využívania 

médií a ich produktov. Takéto využívanie médií sa prelína 

takmer všetkými prírodnými, spoločensko-vednými predmetmi, 

ale aj informatiky vzhľadom na stále väčší význam využívania 

informačno- komunikačných technológií v živote jedinca. Je 

začlenená do predmetov informatika, anglický jazyk, slovenský 

jazyk, hudobná výchova, kde sa budú formovať názory žiakov 

na mediálne posolstvá a eliminovať negatívny vplyv na ich 

osobnosť. 

Multikultúrna 

výchova 

Chápanie a akceptovanie iných kultúr, chápanie spôsobu 

ich myslenia, spôsobu života, zvykov a tradícií, rôznych 

náboženstiev je začlenené do viacerých predmetov. Je začlenená 

do predmetov slovenský jazyk, hudobná výchova,anglický jazyk, 

výtvarná výchova. Žiaci spoznávajú odlišné kultúrne 

spoločenstvá a učia sa s nimi spolupracovať a rešpektovať ich. 
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Výchova 

k manželstvu a 

rodičovstvu 

Je začlenená do predmetov hudobná výchova, slovenský 

jazyk, katolícke nábožentsvo. Žiaci na hodinách nadobúdajú 

vzťah k rodine, učia sa chápať rodinu ako základ. Rodina je pre 

nich nenahraditeľná hodnota. Učia sa spolupracovať s inými 

a rešpektovať individuality.  

Finančná 

gramotnosť 

 

Výchovno-vzdelávací proces na prvom stupni základnej 

školy je spravidla realizovaný jedným vyučujúcim. 

Implementácia finančnej gramotnosti je preto jednoduchšia, je 

možné realizovať blokové vyučovanie i samostatné aktivity v 

rámci učebných predmetov. 

 

 

Finančná gramotnosť: 

1. ročník 

Matematika – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 20 

 

2. ročník 

Slovenský jazyk a literatúra – Prosba – želanie, Tvorba otázok – žiadosť o informáciu, 

Rozhovor 

Matematika – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 

Vlastiveda – Rodina, Obec 

Prírodoveda – Zdroje vody 

3. ročník 

Slovenský jazyk a literatúra – Reklama, Diskusia – názor, Vyjadrenie vlastnej túžby, 

Inzerát, Porekadlo, Príslovie, Ľudové rozprávky 

Matematika – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000, Riešenie 

aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Prírodoveda – Dôsledky znečistenia rôznych vodných zdrojov 

Vlastiveda – Slovensko 

Výtvarná výchova – Reliéf (mince) 

4. ročník 

Slovenský jazyk a literatúra – Diskusia, Názor 

Matematika – Násobenie a delenie v obore násobilky, Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel v obore do 10 000, Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich 

špecifické matematické myslenie 
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Prírodoveda – Zdroje elektrickej energie, Význam elektrickej energie pre človeka 

Pracovné vyučovanie – Papier a kartón, Elektrický obvod, Zdroje elektrickej energie 

Výtvarná výchova – Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 

Informatická výchova – Informácie okolo nás (prezentovanie výsledkov vlastnej 

práce), Komunikácia prostredníctvom IKT (ochrana osobných údajov, vyhľadávanie 

informácií) 

 

Prierezové témy na 2. stupni ZŠ 

 
Osobnostný a sociálny rozvoj  
 

Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj sa prelína celým vzdelávaním. Jej 

hlavným cieľom je rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt. 

Prostredníctvom nej sa zároveň s vedomostným rozvojom žiakov cielene rozvíjajú aj ich 

osobné a sociálne kompetencie. Umožňuje žiakom rozmýšľať o sebe, o svojom aktuálnom 

živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti. Vedie ich k uplatňovaniu svojich 

práv a tiež k rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných. Usmerňuje ich v tom, ako 

chrániť svoje zdravie a odolávať rizikám. Pri správnom uplatňovaní významne prispieva 

k pozitívnej sociálnej klíme školy, dobrým vzťahom medzi žiakmi a medzi učiteľmi a 

žiakmi. 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:   

 porozumel sebe a iným; 

 optimálne usmerňoval vlastné správanie;  

 osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce; 

  nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného 

spoznania svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce; 

 získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych 

situácií; 

  rešpektoval rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

 

Ciele prierezovej témy Osobnostný a sociálny rozvoj napĺňame v rámci 

nasledovných predmetov: ANJ, BIO, GEG, CHE, KNB, MAT, NEJ, OBN, SJL, TSV 
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Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
 

Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov je príprava na zodpovedné 

partnerské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v 

oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými 

normami. Pri realizácii témy je nevyhnutné vychádzať zo životnej reality žiakov v 

konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou je taktný a citlivý 

prístup pedagóga. Škola môže využiť aj pomoc alebo služby relevantných odborníkov. 

 

Témy výchovy k manželstvu a rodičovstvu realizujeme nielen v rámci predmetov 

biológia či katolícke náboženstvo, ale ciele napĺňame aj ďalšími aktivitami: 

 

 zapájame  sa do celoslovenskej kampane Deň počatého dieťaťa -  25. 3.  (panel 

s propagačnými materiálmi, nosenie  bielej stužky, modlitba za nenarodené deti), 

 žiakom rozdávame propagačné materiály o dospievaní a vysvetľujeme im akými 

telesnými a psychickými zmenami prechádzajú počas dospievania, 

  dievčatám deviateho ročníka rozdávame  propagačné materiály o reprodukčnom 

cykle ženy. 

 zapájame sa do celoslovenskej kampane prevencie AIDS Červené stužky, 

 formou výstavných panelov a diskusií na hodinách poukazujeme na problematiku 

AIDS  vo svete, 

 na hodinách biológie premietame film zameraný na boj s AIDS 

 

Environmentálna výchova 
 

Environmentálna výchova umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, postoje a 

návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia dôležitého pre trvalo udržateľný 

život na Zemi. Vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, 

organizmov a životného prostredia, kde sú prepojené aspekty ekologické, ekonomické a 

sociálne. 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:   

   rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy 

a ich životné prostredie;  

 rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí; 
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 poznal možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa 

na aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia 

širšieho okolia (školy, obce...); 

 získal informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich 

dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach; 

 rozlišoval technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu; 

 šetrne sa správal k prírodným zdrojom; 

 aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia 

Ciele a obsah environmentálnej výchovy sú zapracované v učebných osnovách 

nasledovných predmetov: ANJ, BIO, FYZ, GEG, HUV, CHE, TSV, VYV, INF 

 

 

Environmentálnu výchovu realizujeme aj ďalšími aktivitami a formami: 

 v súlade s cieľmi Akčného plánu výchovy a vzdelávania spolupracujeme s centrami 

environmentálnej výchovy a občianskymi združeniami so zameraním na túto 

problematiku (Biomasa, Eco Invest a SAŽP v rámci Úsmev pre strom, UKF PF KEE), 

realizujeme programy a projekty na rozvíjanie vzťahu k prírode, jej ochrane, ku 

zdraviu a ku všetkým žijúcim organizmom,  

 participujeme na projekte Slovenskej katolíckej charity- Klimatické zmeny, 

 rozvíjame osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na 

environmentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti, zameranú najmä na 

vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, 

zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych 

postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred 

znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, 

 zabezpečujeme zber PET fliaš a separáciu odpadov na škole  

 navštevujeme environmentálne výstavy, podujatia a múzeá,  

 čerpáme na vyučovaní námety z edukačného portálu „Škola pre klímu“, 

 zapojením sa do projektu Úsmev pre strom vyjadríme svoj postoj k ochrane životného 

prostredia. Zorganizujeme  zber papiera, v dvoch termínoch, aby sme spoločne 

pomohli našej planéte.  

 participujeme na projekte Zbieram baterky. 

 zúčastňujeme sa žiackych konferencií organizovaných univerzitami 
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Mediálna výchova 
 

Médiá predstavujú významný faktor, ktorý vplýva na vývin osobnosti a socializáciu 

detí a mladých ľudí. Médiá sú integrálnou súčasťou každodenného života žiakov, pričom 

výrazne ovplyvňujú ich správanie, utváranie hodnôt a životný štýl. Hlavným cieľom 

prierezovej témy Mediálna výchova je rozvoj (postupné zvyšovanie úrovne) mediálnej 

gramotnosti žiakov – schopnosti kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať 

širokú škálu mediálnych obsahov a zmysluplne využívať médiá. Na 2. stupni základnej 

školy je dôležité, aby sa žiaci na veku primeranej úrovni postupne dokázali orientovať v 

mediálnom svete a osvojili si stratégie bezpečného zaobchádzania s rôznymi druhmi 

médií. Dôraz sa kladie na rozvíjanie kritického myslenia; vhodnou metódou je spoločné 

skúmanie, analyzovanie a samostatné premýšľanie, pričom sa vychádza z konkrétnej 

reality žiakov v triede.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:  

 uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti; 

 nadobudol základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá 

využíval zmysluplne; 

 pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov;  

 získal kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne 

spracovanú realitu; 

 osvojil si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie 

vlastných mediálnych produktov 

Ciele mediálnej výchovy napĺňame v rámci nasledovných predmetov: ANJ, GEG, HUV, 

MAT, NEJ, OBN, SJL, VYV, INF 

 

Nezanedbateľnú úlohu v oblasti mediálnej výchovy plnia aj školský časopis 

Kalazancio 

  

Multikultúrna výchova 
 

S aktuálnou realitou celosvetovej globálnej spoločnosti a s multikultúrnym 

charakterom slovenskej spoločnosti sa spájajú riziká predsudkov a stereotypov, ktoré sa 

prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie. Žiaci sú každodenne 

vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a dostávajú sa do kontaktu s príslušníkmi rôznych 
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kultúr. Prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných kultúr, histórie, zvykov a 

tradícií sa žiaci naučia rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a s ich príslušníkmi 

dokážu konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Pri realizácii tejto témy sa odporúča 

využívať také didaktické postupy a metódy, ktoré neučia stierať medzikultúrne rozdiely, 

ale pochopiť ich, akceptovať ich a tiež rešpektovať ľudské práva. S prierezovou témou 

Multikultúrna výchova úzko súvisí regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, ktorá 

sa vo svojom obsahu ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným 

kultúrnym dedičstvom Slovenska. Poznanie tradícií je základom kultúrnej identity. 

Spoznávaním svojho regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva sa prispieva u 

žiakov k formovaniu ich historického vedomia. Vhodnými formami na uplatnenie týchto 

tém sú projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne a pod. Regionálna výchova a 

tradičná ľudová kultúra sa môže realizovať ako súčasť učebných predmetov – výtvarná 

výchova, hudobná výchova a etická výchova, dejepis a geografia alebo prostredníctvom 

voliteľných predmetov, ako napr. regionálna výchova, regionálny dejepis a podobne. 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:   

 rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti;  

 poznal rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry; 

 akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;  

 uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí; 

 mal možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjal tak svoju kultúrnu identitu. 

 

Prvky multikultúrnej výchovy sú zapracované v predmetoch: ANJ, DEJ, GEG, HUV, 

NEJ, OBN, SJL, VYV 

 

  

Ochrana života a zdravia 
 

Prierezová téma Ochrana života a zdravia sa na druhom stupni realizuje v rámci 

vyučovacích predmetov telesná a športová výchova, biológia, ako aj samostatných 

organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení. Účelové cvičenia sa realizujú 2 razy 

do roka v trvaní 5 hodín, spravidla na jeseň a jar. Zámerom tejto prierezovej témy je 

nasmerovať žiakov k ochrane svojho zdravia a života a tiež zdravia a života iných ľudí 

prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, zručností v sebaochrane, 

poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Ochrana života a zdravia 
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integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a 

ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídaných situáciách. 

 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:  

 rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie; 

 osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane; 

 pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života; 

 vedel poskytnúť predlekársku prvú pomoc; 

 mal možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na 

fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách; 

 orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode. 

Jednotlivým témam ochrany života a zdravia sa venujeme v predmetoch nasledovne: 

BIO, DEJ, CHE, OBN, TSV 

Ochrana života človeka a jeho zdravia sa na škole realizuje aj formou: 

 Účelové cvičenia ochrany života a zdravia – 5. až 9. ročník– 2 krát ročne (2 krát 5 

hodín) 

Plán účelového cvičenia Ochrany života a zdravia je v prílohe č. 2. 

 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 

 je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie 

vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie 

seba a svojej domácnosti, 

 absolvent našej školy je v zmysle Národného štandardu finančnej gramotnosti 

schopný: 

 nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,  

 poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,  

 rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,  

 stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,  

 rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,  

 efektívne používať finančné služby,  

 plniť svoje finančné záväzky,  

 zveľaďovať a chrániť svoj majetok,  
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 porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských 

a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny,  

 hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie, inšpirovať sa príkladmi úspešných 

osobností,  

 porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí,  

 orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne 

a ostatné finančné inštitúcie),  

 orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto 

práva uplatňovať.  

Národný štandard finančnej gramotnosti realizujeme na vyučovacích hodinách 

matematiky, občianskej náuky a informatiky (očakávané schopnosti žiakov jednotlivých 

čiastkových kompetencií podľa úrovní sú zapracované v učebných osnovách týchto 

predmetov).  

Pre žiakov 5. – 9. ročníka realizujeme jednodňové kurzy finančnej gramotnosti. Počas 

nich prechádzajú všetkými témami a formou prednášok, cvičení, diskusie a rôznych 

aktivít a súťaží získajú požadované kompetencie. 

Harmonogram kurzov finančnej gramotnosti 

5. ročník (2 hodiny): Človek vo sfére peňazí, Finančná zodpovednosť a prijímanie 

rozhodnutí,  

6. ročník (2 hodiny): Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – 

príjem a práca, 

7. ročník (4 hodiny) Sporenie a investovanie, Finančná zodpovednosť a prijímanie 

rozhodnutí, 

8. ročník (4 hodiny): Plánovanie a hospodárenie s peniazmi, Úver a dlh, Sporenie 

a investovanie, 

9. ročník  (4 hodiny): Sporenie a investovanie, Riadenie rizika a poistenie 

 

V školskom časopise Kalazancio pravidelne uverejňujeme publicistické články, 

týkajúce sa výchovy k finančnej gramotnosti.  
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2.7 Podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, u ktorého je potrebné 

zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Použitie ďalších zdrojov 

umožní vytvoriť kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce potrebám žiakov, ktorí si 

vyžadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u 

žiaka diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 

Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok 

(obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre žiaka. 

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo 

nadania alebo vývinu žiaka v sociálne znevýhodnenom prostredí, zohľadnenie ktorých 

mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo 

osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do 

spoločnosti, podľa dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným znevýhodnením. 

Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa venujú:  

- klinickí psychológovia v ambulancii  

- psychológovia v pedagogicko-psychologických poradniach  

- špeciálni pedagógovia v špeciálno-pedagogických poradniach  

- špeciálny pedagóg v pedagogicko-psychologickej poradni  

- neurológovia, detský všeobecný lekár, detskí odborní lekári,  logopéd 

- výchovný poradca, koordinátor prevencie 

Škola spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, špeciálno-

pedagogickými poradňami, klinickými psychológmi, logopédmi, lekármi. Priamo na škole 

pracuje výchovný poradca. Pri opakovaných ochoreniach je poskytnutá individuálna 

starostlivosť i mimo vyučovania.  

 

2.7.1 Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením  

 

Na škole pracujeme so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

(poruchou správania a emócií, s vývinovými poruchami učenia, ADHD). Cieľom výchovy 

a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením je okrem všeobecných cieľov, aby čo 

najviac rozvinuli vlastné kompenzačné mechanizmy. Výchova a vzdelávanie žiakov so 
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zdravotným znevýhodnením sa na našej škole uskutočňuje v triedach s ostatnými žiakmi 

školy. Ak žiak so zdravotným znevýhodnením má špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby, je evidovaný na škole ako žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, vzdeláva sa podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva 

škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 

Takýmto žiakom vytvárame špecifické podmienky pre vzdelávanie a uspokojovanie ich 

špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb: 

 žiaci sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov 

 učiteľ zohľadňuje momentálny psychický stav, správanie a potreby žiakov, ktoré sú 

dôsledkom ich zdravotného znevýhodnenia 

 učiteľ je poučený a usmernený na pedagogickej rade, vo výchovnej komisii 

o špecifickom prístupe k žiakovi (to aj pri žiakoch ZP, ktorí nepožiadali 

o integráciu). 

V škole je vybudovaný bezbariérový prístup do budovy a na prvé poschodie, vrátane 

bezbariérového prístupu na toalety (v súčasnosti sa nevyužíva, neevidujeme žiakov 

s takýmto znevýhodnením). 

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením je zabezpečený odborný prístup vo 

vzdelávaní: špeciálno-pedagogická, psychologická, poradňa, vzdelávanie podľa 

individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. Učitelia používajú špeciálne metódy 

a formy vyučovania, špecifický postup v hodnotení, spolupracujú so zákonnými 

zástupcami žiakov. V škole dodržiavame odporúčania pre prácu s takýmito žiakmi. Ide 

najmä o tieto odporúčania:   

 tolerovať ťažkosti s koncentráciou pozornosti, obmedzovať rozsah práce, častejšie 

zaraďovať prestávky v činnosti 

 čo najčastejšie využívať očný kontakt, najmä pri zadávaní úlohy, opakovať zadanie 

 obmedziť rušivé vplyvy z okolia najlepšie zmenou miesta na sedenie 

 rozčleňovať prácu na menšie celky, umožňovať prestávku v činnosti, zmeny 

v činnosti 

 čiastočný výsledok hodnotiť samostatne, častejšie chváliť, povzbudzovať 

 dôsledné dodržiavanie dohodnutých pravidiel 

 odstraňovať časový stres 

Škola vytvára podmienky pre používanie kompenzačných pomôcok žiakmi so 

zdravotným znevýhodnením podľa odporučenia odborníkov - tabuľky, prehľady 

vzorcov, kalkulačky, diktafón, číselná os, súhrn vzorcov, dyslektická tabuľka... 
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Personálny servis na škole: odborná príprava učiteľov, výchovný poradca, 

koordinátor prevencie. 

 

2.7.2 Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  

 

Podľa §2 písm. p) Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia je žiak 

žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne 

podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych 

vlastností žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných 

podnetov pre rozvoj jeho osobnosti. 

Cieľom našej školy je eliminovať alebo odstrániť hendikepy vyplývajúce zo 

sociálneho znevýhodnenia žiakov (komunikačné schopnosti, kultúrne a sociálne 

vylúčenie, hygienické návyky...) a dosiahnuť primeraný rozvoj ich schopností. Žiaci zo 

sociálne znevýhodneného prostredia žijú v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej 

núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške životného minima, v ktorej aspoň jeden z 

rodičov alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti patrí do skupiny 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, v ktorej najvyššie ukončené vzdelanie 

rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené základné vzdelanie, 

ktorá má neštandardné bytové a hygienické podmienky ( žiak nemá vyhradené miesto na 

učenie, nemá vlastnú posteľ, nie je zavedená elektrická prípojka...). Zaradenie žiakov do 

skupiny žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia robí riaditeľka školy na začiatku 

školského roka na základe žiadosti.  

Ministerstvo školstva môže poskytnúť zriaďovateľom škôl príspevok na skvalitnenie 

podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Príspevok sa poskytuje na stravu, na školské potreby alebo ako motivačný príspevok. 

Hlavným cieľom pre využitie príspevku je vytvorenie atraktívneho edukačného 

prostredia rešpektujúceho sociálne, kultúrne a jazykové špecifiká, systém doučovacích 

aktivít pre zaostávajúcich žiakov, zavedenie metód vyučovania podporujúcich praktickú 

orientácia žiaka v bežných životných situáciách, učenie zážitkovou formou, alternatívne 

formy vzdelávania.  

Ďalším spôsobom podpory žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je 

príspevok zo sociálneho fondu školy (peniaze z plesu, vianočnej burzy, darov 

a sponzorských príspevkov). Príspevok poskytujeme na žiadosť rodiča na úhradu 

jazykového lektora, lyžiarskeho kurzu, exkurzií a výletov a pod. 
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2.7.3 Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním  

 

Žiakom s nadaním je žiak, ktorý má nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti 

(na základe diagnostiky CPPPaP), v oblasti umenia (na základe žiadosti rodiča) alebo 

športu (na základe žiadosti športového klubu a rodiča) alebo v týchto oblastiach dosahuje 

v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania 

sa jeho nadanie cielene rozvíja. Pre takýchto žiakov riaditeľka školy upraví organizáciu 

výchovy a vzdelávania tak, aby zohľadňovala požiadavky a špecifiká výchovy a 

vzdelávania žiakov podľa druhu ich nadania. V prípade potreby je pre týchto žiakov 

vypracovaný Individuálny študijný program. Cieľom výchovy a vzdelávania je dosiahnuť 

optimálny rozvoj ich nadania a pripraviť ich na tvorivé využitie tohto nadania v prospech 

spoločnosti. Vyučujúci rešpektujú špecifiká osobností a správania takýchto žiakov. 

Zamestnávajú žiakov zmysluplne, zadávajú stimulujúce úlohy a využívajú pedagogické 

postupy zamerané na rozvoj samostatnosti a tvorivosti žiakov, napr. projektové 

vyučovanie. Učitelia akceptujú vlastné postupy žiakov, aj keď sa odlišujú od bežne 

používaných. Žiaci si môžu svoj intelekt rozvíjať aj v jednotlivých krúžkoch na škole. V 

rámci individuálneho prístupu sa im venujú učitelia pri príprave na predmetové 

olympiády, súťaže v rámci okresu, kraja, Slovenska.  

 

2.8 Organizačné formy výchovy a vzdelávania 

 

Organizácia vyučovania sa realizuje v súlade s § 54 zákona č. 245/2008 a vyhláškou 

320/2008 o základnej škole.  

Na škole sa výchova a vzdelávanie organizuje dennou formou štúdia v zmysle 

učebného plánu. Vzdelávanie je organizované v dopoludňajších aj odpoludňajších 

hodinách v rozsahu 5 pracovných dní v týždni.  

  

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 

Žiaci sú povinní prichádzať na vyučovanie podľa rozvrhu hodín. Žiaci sa zúčastňujú 

na vyučovaní všetkých povinných, voliteľných aj  nepovinných predmetov, pokiaľ si ich 

zvolili. Podrobnosti o vstupe, odchode a zdržiavaní sa v budove školy a ŠJ, nosení a 

uschovávaní osobných vecí žiakmi, úprave tried, udržiavaní čistoty a poriadku sú 

spresnené v školskom poriadku.  
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Vyučovacia hodina podľa učebného plánu školy trvá 45 minút, medzi jednotlivými 

vyučovacími hodinami sú prestávky podľa nasledovného harmonogramu: 

0. hodina 7,10 - 7,55  

1. hodina 8,00 - 8,45  

2. hodina 8,55 - 9,40  

3. hodina 9,50 - 10,35  

4. hodina 10,55 - 11,40  

5. hodina 11,50 - 12,35  

6. hodina 12,45 - 13,30  

obedná prestávka 2. stupeň ZŠ 13,35 - 14,20  

7. hodina 14,25 - 15,10  

 

Delenie tried na skupiny sa realizuje podľa poznámok k učebnému plánu školy. 

 

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú aj nasledovné organizačné formy 

vzdelávania: 

Didaktické hry – 1. - 4. ročník ZŠ – raz ročne (1 krát 4 hodiny), pred didaktickými 

hrami teoretická príprava 2 – 4 hodiny 

Účelové cvičenia ochrany života a zdravia – 5. až 9. ročník ZŠ – 2 krát ročne (2 krát 5 

hodín), pred účelovými cvičeniami teoretická príprava 3 – 5 hodín  

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz – 5 až 7 dní, pre 7. ročník ZŠ (5 vyučovacích 

dní) 

Škola v prírode – 5 dní pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ 

Kurz finančnej gramotnosti – 5. – 9. ročník ZŠ – 2 hodiny v 5. a 6. ročníku, 4 hodiny 

v 7. – 9. ročníku 

Exkurzie – podľa Plánu práce školy 

Športové dni  - medzitriedne turnaje: v malom a halovom futbale, celoškolský turnaj 

vo vybíjanej, celoškolský zumba maratón, ktoré sa realizujú pre vybraných žiakov 

jednotlivých tried; Mikulášsky turnaj v stolnom tenise sa organizuje v popoludňajších 

hodinách; Kalazanské hry- medziškolská súťaž piaristických škôl (1 vyučovací deň).  

Preventívne aktivity zamerané na zlepšenie vzťahov v triede, pozitívnej klímy 

a komunikačných zručností uskutočňujeme v triedach podľa potreby s prípadnou 

intervenciou, aby sa zabránilo šikanovaniu a kyberšikanovaniu v spolupráci s CPPPaP 



Školský vzdelávací program, PZŠsvJK Nitra     
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

38 

 

Sviatok zakladateľa piaristických škôl = Patrocínium zahŕňa svätú omšu 

a náhradný program s rôznymi aktivitami. (1 deň školského vyučovania)  

Školské sväté omše: 

Pri príležitosti otvorenia školského roka a ukončenia školského roka (Tedeum). 

Slávenie prikázaných cirkevných sviatkov počas školského roka. (Každá svätá omša 

zasahuje do  jednej hodiny školského vyučovania) 

Ročníkové sväté omše:  

Pre každý ročník sa organizuje svätá omša jedenkrát za školský rok. 
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III.  VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

 

Nevyhnutnou súčasťou vzdelávacieho a výchovného procesu na našej škole je 

získavanie spätnej väzby o výsledkoch našej činnosti (žiakov i zamestnancov školy). 

Závery z ich pravidelného vyhodnocovania sú základom strategického plánovania 

školy. 

 

3.1  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov    

 
Hodnotenie správania žiakov sa realizuje podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl a v zmysle zákona č. 245/2008. Žiaci sú 

povinní dodržiavať školský poriadok, s ktorým sú oboznámení vždy na začiatku 

školského roku a pri každej zmene v jeho znení. Za kontrolu správania žiakov 

a dodržiavanie školského poriadku zodpovedá triedni učiteľ ako aj ostatní pedagogickí 

zamestnanci školy. V prípade potreby riešenia výchovných problémov zasadá výchovná 

komisia, ktorá priestupky žiakov prejednáva. Prípadné opatrenia vo výchove následne 

udeľuje triedny učiteľ alebo riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. 

O výchovných problémoch žiakov a udelených výchovných opatreniach sú vždy 

informovaní zákonní zástupcovia žiakov. 

 

Hodnotenie výsledkov vzdelávania žiakov sa realizuje podľa Metodického pokynu č. 

22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl. 

Nasledujúce body toto hodnotenie ďalej konkretizujú: 

 
 Spôsoby hodnotenia 

Hodnotenie je realizované klasifikáciou (všetkých vyučovacích predmetov), pri 

ktorej učiteľ používa päť klasifikačných stupňov. Ústne skúšanie je kombinované s 

ostatnými spôsobmi (písomné testy, hodnotenie prác v skupinách, samostatné práce..). 

Žiaci našej školy majú elektronické žiacke knižky a študijné preukazy, hodnotenie 

z jednotlivých predmetov si rodičia môžu pozrieť denne.  Osobne sú o výsledkoch 

hodnotenia  rodičia žiakov informovaní na stretnutiach spoločenstva rodičov trikrát ročne, 

prípadne častejšie osobným pohovorom. 
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 Metódy hodnotenia 

Písomné práce: 

 diktát, 

 slohová práca, 

 sonda, 

 cvičenie, 

 priebežný malý test, 

 opakovací veľký test, 

 didaktický test, 

 esej, 

 test na slovnú zásobu, 

 štvrťročná kontrolná práca, 

 tematická previerka, 

 päťminútovka, 

 matematická rozcvička, 

 pravopisná rozcvička. 

 Ústne skúšanie: 

 ústna odpoveď, 

 prezentácia referátu, 

 rozbor (rozbor diela). 
 

 Zručnosti žiakov: 

 úprava zošitov, 

 vypracovanie laboratórnych protokolov, 

 domáce úlohy, 

 krížovky, rébusy, 

 výroba pomôcok, modelov, projektov. 

 
 
 Kritériá hodnotenia 

1. Na prvej hodine vyučovaného predmetu v danom klasifikačnom období oznámi 

vyučujúci žiakom tematický plán, podmienky štúdia a klasifikácie v danom predmete 

(počet písomných prác, ústne skúšanie, záverečné opakovanie, domáce úlohy, laboratórne 

práce a pod.) a ich vplyv na konečnú známku. 
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2. Ak za dané klasifikačné obdobie nemôže byť žiak objektívne klasifikovaný, 

vykoná komisionálnu skúšku z daného predmetu do dvoch mesiacov od termínu 

hodnotiacej pedagogickej rady. 

3. Ak žiak vykazuje v priebehu klasifikačného obdobia (za štvrťrok) podstatné 

zhoršenie prospechu (o 2 a viac stupňov) alebo vykazuje neprospech, ohlási učiteľ daného 

predmetu túto skutočnosť triednemu učiteľovi, ktorý to oznámi preukázateľným 

spôsobom rodičom. 

4. Skúšanie je realizované pred kolektívom triedy. Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok 

každej klasifikácie, klasifikáciu zdôvodňuje a upozorňuje na klady a nedostatky 

hodnotených vedomostí. Pri ústnej odpovedi oznámi známku žiakovi okamžite. Výsledky 

hodnotenia písomných prác, grafických prác a projektov oznámi učiteľ žiakovi najneskôr 

do 14 dní. 

5. Všetky testy, písomné práce, seminárne práce a laboratórne práce musia byť po 

oprave žiakovi predložené k nahliadnutiu. 

6. V prípade neprítomnosti žiaka pri overovaní znalosti, schopnosti a zručnosti je na 

rozhodnutí učiteľa, či poskytne žiakovi náhradný termín. 

7. O termíne písomnej skúšky, ktorá trvá viac ako 35 minút (tematický test, 

opakovací didaktický test, štvrťročná kontrolná práca), informuje vyučujúci žiakov 

najmenej štyri dni vopred. Ostatných vyučujúcich o tom informuje zápisom do tabuľky 

v zborovni. Daná písomná skúška sa môže písať iba jedna za deň. 

8. Vyučujúci dodržuje zásady pedagogického taktu, hlavne: nehodnotí žiaka ihneď 

po jeho príchode do školy po neprítomnosti dlhšej ako jeden týždeň, rešpektuje 

ospravedlnenie sa žiaka v prípade vážnejších rodinných alebo zdravotných dôvodov, je si 

plne vedomý toho, že účelom skúšania nie je nachádzať medzery vo vedomostiach žiaka, 

ale predovšetkým zhodnotiť získané a  preukázané vedomosti a zručnosti, známka z 

predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka. 

9. Neoddeliteľnou súčasťou práce učiteľov je starostlivosť o žiakov, ktorí z rôznych 

dôvodov zaostávajú. U týchto žiakov je nevyhnutný individuálny prístup. Žiaci majú 

právo požiadať učiteľa o konzultáciu, sú však povinní sa aj na takúto formu práce v škole 

podľa pokynov učiteľov pripraviť, učitelia zvláštnu pozornosť venujú integrovaným 

žiakom. 

10. Špecifické pravidlá pre hodnotenie jednotlivých predmetov sú v prílohe č. 3 

 



Školský vzdelávací program, PZŠsvJK Nitra     
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

42 

 

3.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

 

 Kontrolná činnosť výchovno-vzdelávacieho procesu a celkového chodu školy má 

mimoriadny význam pre neustále zvyšovanie kvality práce, bezpečnosti žiakov, sústavné 

napredovanie či vplyv školy na prostredie, v ktorom sa nachádza. 

 Odvíja sa od plánu školy, zahŕňa pedagogických aj nepedagogických 

zamestnancov. 

 Cieľom kontroly je systematické získavanie pravdivého obrazu, diagnostikovanie 

úspechov i problémov, ako aj náprava a skvalitňovanie všetkých úsekov riadenia. 

Kontrolná činnosť je súčasne účinnou pomocou učiteľom, ktorí ju potrebujú 

/začínajúci, neskúsení/.  

 Naša škola  využíva štandardné spôsoby hodnotenia: formatívne a sumatívne. 

Formatívne hodnotenie používame na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania. 

Sumatívne hodnotenie používame na rozhodovanie. Vnútorný systém kontroly by sa mal 

zameriavať hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, na tvorbu 

školského vzdelávacieho programu, na dodržiavanie plnenia plánov predmetových 

komisií, na zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným materiálno-

technickým vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením 

sebahodnotenia žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie 

didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov. Učitelia sú oboznámení s kritériami 

hodnotenia pedagogického zamestnanca prostredníctvom informačnej nástenky. 

 

 Obsah kontrolnej činnosti:  

1.  plnenie Školského vzdelávacieho programu školy 

2. plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 

pokynov ústredných orgánov štátnej správy, metodických pokynov MŠ SR, pokynov a 

nariadení zriaďovateľa  

3. zákonnosť, účelnosť a hospodárnosť nakladania s prostriedkami rozpočtu školy, 

starostlivosť o majetok školy  

4. vybavovanie a prešetrenie sťažností, oznámení a podnetov  

5. zabezpečenie výchovy na dodržanie ľudských práv  

6. plnenie opatrení prijatých na úpravu zistených nedostatkov  

7. kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov  

8. kontrola a usmerňovanie realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu  
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9. kontrola realizácie projektov, do ktorých je škola zapojená  

10. kontrola úloh z oblasti výchovného poradenstva, mimoškolských aktivít  

11. kontrola materiálno – technického vybavenia školy  

12. dodržiavanie vnútroorganizačných smerníc  

 

 Metódy, formy a prostriedky kontrolnej činnosti 

 Pozorovanie (hospitácie) 

 Hodnotiaci rozhovor 

 Výsledky žiakov 

 Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, učebné texty,  mimoškolskej činnosti a pod.  

 Kontrola agendy a dokumentácie  

 

 Oblasť pozorovania a kontroly počas hospitácie:  

 

 dodržiavanie didaktických zásad, metód a foriem práce  

 inovatívnosť vyučovania, netradičné formy  

 plnenie učebných osnov, metodických pokynov a požiadaviek, dodržiavanie 

štandardov v jednotlivých ročníkoch  

 využívanie odborných učební  

 dodržiavanie psychohygienických zásad vo výchovno-vzdelávacej práci  

 plnenie plánov PK  

 dodržiavanie bezpečnostných predpisov na vyučovacích hodinách so zreteľom na 

charakter predmetu  

 vzťah vyučujúcich k žiakom a naopak  

 motivovanie a aktiváciu žiakov  

 využívanie progresívnych vyučovacích metód a vhodné využívanie učebných 

pomôcok, zaraďovanie prostriedkov IKT do výučby  jednotlivých predmetov  

 uplatňovanie správnej metodiky hodnotenia a klasifikácie žiackych vedomostí, 

sebahodnotenie žiakov 

 sledovanie plnenia určených cieľov  

 

Zverejňovanie výsledkov kontrolnej činnosti:  

 ústne - pedagogická rada, pracovná porada, gremiálna rada, triedne schôdzky 

rodičov, Rada rodičov, Rada školy  
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 písomné - v zošite kontrol vedenia školy, portfólio učiteľa u riaditeľky školy  

 v zápisniciach z porád 

 

Hodnotenie zamestnancov uskutočňujeme:  

a) priebežne - pochvaly na pracovných poradách, vyhodnotenie uskutočnenej akcie, 

napomenutia  

b) štvrťročne - hodnotenie plnenia mimoriadnych úloh za štvrťrok  

c) výročne - komplexné hodnotenie zamestnancov za prácu počas školského roka.  

Toto hodnotenie má motivačný charakter a jeho cieľ je hľadanie silných stránok 

učiteľa a podpora do budúcnosti. Súčasťou tohto hodnotenia je písomný záznam 

o hodnotení pedagogického zamestnanca  v portfóliu učiteľa.  

 

Hodnotenie pedagogických  zamestnancov (PZ) v zmysle §52 zákona č. 317/2009: 

 

Hodnotenie zamestnancov je formálne posúdenie kompetencií, skúseností, 

pracovného správania a prístupu, výkonu a výsledkov pedagogického zamestnanca. 

Výsledky slúžia ako podklad pre rozhodnutie riaditeľa školy o ukončení adaptačného 

vzdelávania, na vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania a na odmeňovanie 

zamestnancov. Hodnotiaci rozhovor je otvorený dialóg medzi hodnoteným 

zamestnancom a hodnotiteľom, v ktorom si zúčastnené strany poskytnú spätnú väzbu, 

vyjasnia si očakávania ohľadom cieľov, podmienok, výsledkov a pod. 

Zamestnávateľ vykonáva hodnotenie PZ jedenkrát ročne, najneskôr do konca 

školského roku, t.j.  31. 8. kalendárneho roka. 

Hodnotí sa len PZ, s výnimkou začínajúceho PZ, ktorý u zamestnávateľa odpracoval 

celý školský rok, resp. bol v pracovnom pomere počas školského roka minimálne v čase 

vyučovania, t.j. od 1. 9. do 30. 6. kalendárneho roka.  

Hodnotiacim obdobím je obdobie od 1. 9. do 31.8. kalendárneho roka. 

Začínajúceho pedagogického zamestnanca hodnotí uvádzajúci pedagogický 

zamestnanec. 

Riaditeľ školy  a priamy nadriadený hodnotia ostatných pedagogických 

zamestnancov. 

Riaditeľa školy hodnotí zriaďovateľ, ktorý ho do funkcie menoval. 

V súlade s § 52  zákona  č. 317/2009 Z. z. zamestnávateľ hodnotí podľa nasledujúcich 

kritérií: 

Proces vyučovania a výchovy  
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-  plnenie učebných osnov,  

-  plnenie cieľových úloh školy, 

-  dodržiavanie didaktických zásad, 

-  rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov, 

-  uplatnenie kalazanskej výchovy, 

-  práca s didaktickou technikou, IKT.  

Pracovné správanie  

-  samostatnosť, tímová práca, dochvíľnosť, 

-  iniciatívnosť, flexibilita, spoľahlivosť,  

-  svedomitosť, pohotovosť, obetavosť, 

-  lojalita, postoj k plneniu povinností, ochota.  

Postoj k pracovným povinnostiam nad rámec pracovnej náplne  

-  účasť na súťažiach, 

-  organizovanie charitatívnych podujatí, 

-  doučovanie žiakov, 

-  organizovanie mimovyučovacej krúžkovej činnosti, 

-  organizovanie exkurzií, kultúrnych podujatí, 

-  spolupráca s partnerskými školami, 

-  vedenie kroniky, webovej stránky školy. 

Výsledky  

-  výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, 

-  výsledky na olympiádach, SOČ, súťažiach, maturita,  

Úroveň komunikácie  

-  so žiakmi, s kolegami, s rodičmi, s verejnosťou 

-  uplatňovanie sociálnych zručností, morálnej autority.  

Index obtiažnosti vyučovaného predmetu  

-  počet vyučovaných žiakov, 

-  oprava testov z prijímacích skúšok, 

-  oprava maturitných prác, 

-  skúšanie na maturitných skúškach, 

-  opravovanie písomných prác (množstvo) 

- vyučovanie v maturitných ročníkoch 

Profesijný a duchovný rast učiteľa  

-  účasť na ďalšom vzdelávaní, 

-  účasť na duchovnej formácii. 
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Iné úlohy   

-  estetizácia prostredia školy,  

-  prezentácia a propagácia školy na verejnosti, 

-  spracovanie a realizácia projektov školy 

-  získavanie sponzorov, školský časopis 

-  organizovanie Dňa otvorených dverí, iných podujatí. 

U vedúcich PZ a OZ je možné hodnotiť aj 

 -  kvalitu, náročnosť a rozsah riadiacej práce 

- ovládanie a uplatňovanie všeobecno-záväzných právnych predpisov v praxi    

s dôrazom na predpisy platné pre rezort školstva  

- využívanie pridelených finančných prostriedkov a finančných prostriedkov 

získaných z iných zdrojov 

- dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, školského výchovného programu 

- manažérske zručnosti (starostlivosť o budovy, vybavenie školy, vytváranie 

podmienok pre zamestnancov). 

O hodnotení vyhotoví zamestnávateľ písomný záznam. Záznam sa vyhotovuje 

v troch exemplároch, z ktorých jeden dostane zamestnanec, jeden hodnotiteľ a jeden sa 

založí do osobného spisu. 

Jednotlivé kritéria zamestnávateľ hodnotí počtom bodov v rozpätí od 0 do 4 

s pridelením nasledujúceho slovného hodnotenia k jednotlivému počtu bodov 

0 bodov – nevyhovujúci 

1 bod – podpriemerný 

2 body – priemerný 

3 body – dobrý 

4 body – veľmi dobrý 

 

OBLASTI  
KRITÉRIÁ 

HODNOTENÁ AKTIVITA 

BODOVÁ HODNOTA 

4 3 2 1 0 

SLOVNÉ HODNOTENIE 

veľmi dobrý dobrý priemerný podpriemerný nevyhovujúci 

PROCES 
VYUČOVANIA 
A VÝCHOVY 

plnenie učebných osnov,  
plnenie cieľových úloh školy, 
dodržiavanie didaktických zásad, 
rozvíjanie kľúčových kompetencií 
žiakov, 
uplatnenie kalazanskej výchovy, 
práca s didaktickou technikou, IKT 
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OBLASTI  
KRITÉRIÁ 

HODNOTENÁ AKTIVITA 

BODOVÁ HODNOTA 

4 3 2 1 0 

SLOVNÉ HODNOTENIE 

veľmi dobrý dobrý priemerný podpriemerný nevyhovujúci 

PRACOVNÉ 
SPRÁVANIE 

samostatnosť, tímová práca, 
dochvíľnosť, 
iniciatívnosť, flexibilita, 
spoľahlivosť,  
svedomitosť, pohotovosť, obetavosť, 
lojalita (postoj k plneniu povinností), 
ochota 

     

POSTOJ 
K PRACOVNÝM 
POVINNOSTIAM 
NAD RÁMEC 
PRACOVNEJ 
NÁPLNE 

účasť na súťažiach, 
organizovanie charitatívnych 
podujatí, 
doučovanie žiakov, 
organizovanie mimovyuč. krúžkovej 
činnosti, 
organizovanie exkurzií, kultúrnych 
podujatí, 
spolupráca s partnerskými školami, 
vedenie kroniky, webovej stránky 
školy 

     

VÝSLEDKY 

výchovno-vzdelávacie výsledky 
žiakov, 
výsledky na olympiádach a iných 
súťažiach 

     

ÚROVEŇ 
KOMUNIKÁCIE 

so žiakmi, s kolegami, s rodičmi, 
s verejnosťou, uplatňovanie 
sociálnych zručností, morálna 
autorita 

     

INDEX 
OBTIAŽNOSTI 
VYUČOVANÉHO 
PREDMETU 

počet vyučovaných žiakov, 
opravovanie písomných prác 
(množstvo) 

     

PROFESIJNÝ 
A DUCHOVNÝ 
RAST UČITEĽA 

účasť na ďalšom vzdelávaní, 
účasť na duchovnej formácii 

     

INÉ ÚLOHY 

estetizácia prostredia školy, 
propagácia 
prezentácia školy na verejnosti, 
spracovanie a realizácia projektov 
školy 
získavanie sponzorov, školský 
časopis 
karneval, školský ples, deň 
otvorených dverí 

     

  

BODY 
SLOVOM 

CELKOVÉ HODNOTENIE 

 VYNIKAJÚCE 
 VÝSLEDKY 

32 - 28 

 VEĽMI DOBRÉ 
 VÝSLEDKY 

27 - 23 

 DOBRÉ 
 VÝSLEDKY 

22 - 17 

 PRIEMERNÉ 
 VÝSLEDKY 

16 - 12 

PODPRIEMERNÉ 
VÝSLEDKY 

11 - 8 

 NEVYHOVUJÚCE 
 VÝSLEDKY 

7 - 0 
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Celkový výsledok hodnotenia je závislý od celkového počtu získaných bodov 

zamestnancom v závislosti od počtu všetkých kritérií stanovených zamestnávateľom, 

pričom záver hodnotenia zamestnávateľ určí slovne nasledovným spôsobom: 

A)  0 – 7 bodov - z celkového počtu možných bodov hodnotenia  

      – nevyhovujúce výsledky 

B)  8 - 11 bodov - z celkového počtu možných bodov hodnotenia  

      – podpriemerné výsledky 

C)  12 – 16 bodov - z celkového počtu možných bodov hodnotenia  

      – priemerné výsledky  

D)  17 – 22 bodov - z celkového počtu možných bodov hodnotenia  

      – dobré výsledky 

E)  23 – 27 bodov - z celkového počtu možných bodov hodnotenia  

      – veľmi dobré výsledky 

F)  28 - 32 bodov - z celkového počtu možných bodov hodnotenia  

      – vynikajúce výsledky 

Hodnotenie je podkladom na: 

a) rozhodnutie riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania, 

b) vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania, 

c) odmeňovanie.   

d) zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovnovzdelávacieho procesu a 

ďalších školských aktivít. 
 

  

 Súčasťou kontrolných mechanizmov sú aj vzájomné hospitácie pedagógov, ktorých 

cieľom je: 

Uvádzajúci učitelia - dôraz na poradný proces u začínajúcich pedagógov. 

Ostatní pedagógovia - vzájomné obohacovanie, zvyšovanie kvality a tvorivosti. 

 

Kontrola nepedagogických zamestnancov 

 

Kontrolu nepedagogických zamestnancov realizuje ekonómka a vedúca ŠJ. Povinná 

pracovná činnosť je v náplni práce, práca  sa hodnotí individuálne ich priamymi 

nadriadenými. 

 

Prehľad vnútornej školskej kontroly je v prílohe č. 4. 
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3.3  Hodnotenie školy 

 

Hodnotenie školy nám bude slúžiť ako meradlo rozdielu medzi skutočným stavom 

úrovne školy a cieľmi, ktoré si škola stanovila v školskom vzdelávacom programe 

a koncepčnom zámere rozvoja školy. Predmetom hodnotenia školy je predovšetkým 

hodnotenie výchovy a výučby, ktoré realizuje učiteľ za aktívnej spolupráce žiaka, počas 

jeho celého štúdia. Výsledky hodnotenia školy zverejňujeme každoročne v Správe 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Na dosiahnutie čo najobjektívnejšieho hodnotenia  budeme pravidelne realizovať 

plánované dlhodobé monitorovanie a zbieranie informácií v týchto oblastiach: 

 podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu,   

 priebeh  výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 dosiahnuté výsledky vo vzdelávaní, 

 atmosféra v triedach, v škole, 

 spolupráca s rodičmi, 

 kvalita riadenia školy, 

 úroveň výsledkov  maturitných skúšok, 

 účasť a výsledky predmetových olympiád a postupových  súťaží, 

 vzdelávanie a rast pedagogických pracovníkov. 
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Oblasť  
 

Cieľ  
 

Kritérium  
 

Nástroj  
 

Interval  

Podmienky 
výchovno-
vzdelávacieho 
procesu 

dostatočný počet  
názorných efektívnych 
pomôcok,  

bezpečné, dobré 
pracovné prostredie 

spokojnosť 
učiteľov, 
žiakov,  
rodičov  

rozhovory, 

hospitácie, 

dotazníky  

dvakrát ročne  
na 
zasadnutiach 
predmetových 
komisií 

november, jún 

Priebeh 
výchovno-
vzdelávacieho 
procesu 

žiaci dobre ovládajú učivo, 

sú na procese 
zainteresovaní, aktívni, 
tvoriví  

kvalita 
výsledkov  

spokojnosť 
žiakov, 
rodičov,  

uplatnenie  
na SŠ  

hospitácie, 

otvorené 
hodiny, 

rozhovory  

štyrikrát ročne  

priebežné 
hodnotiace 
a klasifikačné 
porady, 
zasadnutia 
predmetových 
komisií 

Dosiahnuté 
výsledky  
vo vzdelávaní 

minimum 
slaboprospievajúcih žiakov  

a maximum 
vyznamenaných žiakov 

kvalita 
výsledkov,  

spokojnosť 
žiakov, 
rodičov, 

predpísané 
písomné 
práce, 

zvládnutie 
kľúčových 
kompetencií, 

porovnávacie 
testy, 

testovanie 
T9, T5 

umiestnenie  
žiakov na SŠ 

štyrikrát ročne  

na 
zasadnutiach 
predmetových 
komisií 

 

Atmosféra  
v triedach, 
v škole 

úplné odstránenie náznakov 
šikanovania, 

odbúrať trému, obavy, 

dobré triedne spoločenstvá, 
vzájomná úcta  

kvalita 
výsledkov,  

spokojnosť 
žiakov, 
rodičov, 

hospitácie, 

dotazníky – 
žiakom, 

rozhovory, 

správanie 
žiakov 

štyrikrát  
ročne  

pedagogické 
rady 
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Oblasť  Cieľ  Kritérium  Nástroj  Interval  

Spolupráca 
s rodičmi 

aktívna účasť rodičov na 
živote školy, 

vzájomná dôvera  

spokojnosť 
rodičov, 
žiakov, 
pedagógov 

  

rozhovory 
s rodičmi, 

dotazníky   
pre rodičov, 

podnety 
z rady rodičov  

jedenkrát 
ročne  

jún 
 

Kvalita 
riadenia školy 

rast rozvoja školy, 

záujem výborných žiakov 
o štúdium na škole, 

dobré personálne obsadenie 

kvalita 
výsledkov, 

spokojnosť 
zriaďovateľ

a, 
pedagógov
, žiakov, 
rodičov  

analýza 
prijatých 
žiakov            
na štúdium, 

rozhovory, 

dotazníky pre 
zamestnancov  

jedenkrát 
ročne  
 

Úroveň 
výsledkov  T9 
a T5 

percentil dosiahnuť 
u všetkých žiakov nad 50 % 

kvalita 
výsledkov 

výsledky T9, 
T5 

analýza 
výsledkov T9 
a T5, 

umiestnenie 
žiakov na SŠ  

jedenkrát 
ročne  

jún 
 

Účasť 
a výsledky 
predmetových 

olympiád 
a postupových  
súťaží 

získať talentovaných 
nadaných žiakov v každej 
oblasti  

kvalita 
výsledkov,  

spokojnosť 
žiakov, 
rodičov, 
pedagógov 

 

analýza 
úspešnosti 
žiakov na 
olympiádach a 
súťažiach 

jedenkrát 
ročne  

jún 
 

Vzdelávanie 
a rast 
pedagogických 

pracovníkov 

dosiahnuť vysoký stupeň 
odbornej, pedagogickej 
a psychologickej zručnosti  

kvalita 
výsledkov  

hospitácie, 

rozhovory, 

otvorené 
hodiny  

jedenkrát 
ročne  

jún 
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IV.  Školský učebný plán 

 
U č e b n ý   p l á n                        ZŠ 
Vzdelávací program: Hľadanie dobra nielen srdcom, ale aj rozumom           

ISCED 100, ISCED 244 (inovovaný) 

platný v školskom roku 2018/2019 pre triedy:  I. A, II. A, III. A, IV. A, V. A ZŠ
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primárne 

vzdelávanie 

ŠVP+ 

ŠkVP 

nižšie stredné 

vzdelávanie 

ŠVP+ 

ŠkVP 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmet / Ročník 1. 2. 3. 4. ∑ 5. 6. 7. 8. 9. ∑ 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk a lit. 9 8 7 7 31 5 5 4 5 
5+

1 
24+1 

prvý cudzí jazyk ANJ +1 +1 3 3 6+2 
3+

1 

3+

1 
3+1 

3+

1 
3 15+4 

druhý cudzí jazyk - - - - - - - +2 +2 +2 +6 

   

Človek 

a príroda 

prvouka 1 2 - - 3 - - - - - - 

prírodoveda - - 1 2 3 - - - - - - 

fyzika - - - - - - 1 1 2 2 6 

chémia - - - - - - - 1 2 2 5 

biológia - - - - - 2 
1+

1 
2 2 - 7+1 

   

Človek 

a spoločnosť 

vlastiveda - - 1 2 3 - - - - - - 

dejepis - - - - - 1 2 1 1 
1+

1 
6+1 

geografia - - - - - 2 1 1 1 1 6 

občianska náuka - - - - - - 1 1 1 1 4 

   

Človek 

a hodnoty 
katolícke náboženstvo 1+1 1+1 1+1 

1

+

1 

4+4 
1+

1 

1+

1 
1+1 

1+

1 

1+

1 
5+5 

   

Matematika a 

práca 

s informáciami 

matematika 4 4 4+1 4 16+1 4 4 4 4 
5+

1 
21+1 

informatika  +1 1 1 2+1  1 1 1 1 4 

   

Človek a svet 

práce 

pracovné vyučovanie   1 1 2 - - - - - - 

technika - - - - - 2 1 1 1 - 5 

   

Umenie a kultúra 
výtvarná výchova 2 2 1 1 6 2 2 1 - - 5 

hudobná výchova 1 1 1 1 4 1 1 2 - - 4 

   

 
telesná a športová 

výchova 
2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 

   

Spolu - povinná časť 20 20 23 25 88 24 27 25 26 25 127 

Disponibilné hodiny  2 3 2 1 8 2 3 4 4 6 19 
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Spolu: 

povinná časť +  disponibilné  hodiny 
22 23 25 26 96 27 29 30 30 30 146 

Poznámky  ŠVP 

 

1. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 

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

vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa rozdelenie žiakov odporúča pri tých 

témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických zručností žiakov. 

 2. Vo vyučovacom predmete technika riaditeľ školy zohľadní personálno-odborné a materiálnotechnické 

podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy tematických celkov Technika a Ekonomika 

domácnosti.  

3. Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné 

(disponibilné) hodiny je možné využiť na:  

a. vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho 

programu;  

b. vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov 

vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej 

praxe;  

c. vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí 

postupujú podľa individuálnych vzdelávacích programov;  

d. špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

4. Ak má škola vhodné podmienky na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova, využije voliteľné 

(disponibilné) hodiny v primárnom vzdelávaní na posilnenie uvedeného predmetu.  

5. Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí jazyk jeden z 

jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk podľa možností 

školy a záujmu žiakov, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne.  

6. Škola môže poskytovať vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. Celkový 

týždenný počet vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22 hodín. Učebný plán a učebné osnovy pre nultý 

ročník vypracuje škola podľa potrieb a rozvojových možností konkrétnej skupiny žiakov, vychádzajúc zo 

štátnych vzdelávacích programov pre predprimárne vzdelávanie a primárne vzdelávanie.  

7. Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie 

štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov a 

celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov za predpokladu, že zachová ich 

vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti.  

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

spravidla v priebehu jedného školského roku.  

9. Športové triedy majú navýšenú hodinovú dotáciu vo všetkých ročníkoch o 3 hodiny na predmet športová 

príprava.  

10. Škola môže po prerokovaní v rade školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový počet 

hodín, najviac však na 108 hodín na 1. stupni a na 161 hodín na 2. stupni. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet 

hodín, tieto sú financované z vlastných zdrojov.  

11. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú v 

triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík podľa bodu 7.1. Výchova a 

vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. 
 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. 
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Poznámky  ŠkVP  

 

12. Predmet výtvarná výchova sa v 7.  ročníku vyučuje každý druhý týždeň 2 vyučovacie hodiny 

13. Predmet technika sa v 6., 7. a 8.  ročníku vyučuje každý druhý týždeň 2 vyučovacie hodiny 

14. Trieda s počtom žiakov maximálne 25 sa v predmete informatika delí na 2 skupiny, trieda s vyšším 

počtom žiakov na 3 skupiny 

15. Na vyučovanie cudzích jazykov sa trieda s počtom žiakov vyšším ako 17 delí na skupiny 

16. Škola využila možnosť rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri 

zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín 

jednotlivých vyučovacích predmetov. Rozdelenie učiva do ročníkov je zrealizované formou Tematických 

plánov učiteľa. 
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V.  UČEBNÉ OSNOVY 

 
Učebné osnovy boli vypracované podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so 

Štátnym (inovovaným) vzdelávacím programom pre základné školy. Učebné osnovy sú 

vypracované v elektronickej forme a uložené na vedení školy. Rozpracovanie obsahu 

vzdelávania na rozsah vyučovania podľa učebného plánu školy sa realizuje 

prostredníctvom tematického plánu učiteľa, ktorý je prílohou učebných osnov. 

 

VI. PRÍLOHY 

 

 

 


