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Povinnosťou dobrého učiteľa je, aby nepremeškal nijakú príležitosť naučiť žiakov niečo 

užitočné. Učitelia nech sa teda snažia pri každej príležitosti učiť všetko dobré, či už 

všetkých žiakov v triede, alebo jednotlivcov v škole alebo mimo školy.    

                               Ján Amos Komenský 

 

 

Názov ŠkVP Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať 

 

Stupeň vzdelania ISCED 1 ISCED 2 

Dĺžka štúdia 4-ročná 5-ročná 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy plnoorganizovaná základná škola 

  

Predkladateľ 

Názov školy Základná škola s materskou školou, Plavnica 244 

Adresa 065 45, Plavnica 244 

IČO 37872915 

Riaditeľ školy Mgr. Miriam Vyparinová 

Zástupca riaditeľa pre ZŠ Ing. Miroslav Pavlik 

Zástupca riaditeľa pre MŠ Bc. Agnesa Mlaková 

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP Mgr. Miriam Vyparinová 

Telefón 052/4283922 

e-mail zsplavnica@gmail.com 

web http://zsplavnica.edupage.org/ 

  

Zriaďovateľ 

Názov Obec Plavnica 

Adresa 065 45, Plavnica 121 

IČO 00330124 

Telefón 052 42 83 881 

e-mail starosta@obecplavnica.sk 

web http://www.obecplavnica.sk/ 

Platnosť dokumentu 
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Školský vzdelávací program bol prerokovaný v Pedagogickej rade a Rade školy 

 

Pedagogická rada Rada školy 

Školský rok Dátum prerokovania Dátum prerokovania 

2022/2023 26.8.2022  

Mgr. Miriam Vyparinová 

riaditeľka školy 

Mgr. Andrea Vyrosteková 

predsedníčka Rady školy 

 

 

 Platné  vzdelávacie štandardy pre príslušné vyučovacie predmety slúžia ako učebné osnovy 

povinných vyučovacích predmetov, ktorých časovú dotáciu v učebnom pláne ponecháme 

alebo navýšime bez rozšírenia obsahu.  

 Disponibilné hodiny - zvýšenie hodinovej dotácie vyučovacieho predmetu RUP – posilnili 

sme časovú dotáciu existujúcich predmetov, pričom sa mení kvalita vybraných výkonov 

vzdelávacieho štandardu týchto predmetov. V UO sme doplnili len tie výkony vzdelávacieho 

štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. 

V 1. ročníku sme využili disponibilnú hodinu na zaradenie nového vyučovacieho 

predmetu (AJ), ktorý bude podporovať profiláciu školy. Predmet má vytvorené UO. 

V 9. roč. sme využili disponibilnú hodinu na zaradenie vyučovacieho predmetu 

Informatika. Predmet má vytvorené UO. 

 Vzdelávacie štandardy: 

http://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-

1.stupen-zs/ 

 

http://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-

2.stupen-zs/ 

 

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

Štátny vzdelávací program pre deti so zdravotným znevýhodnením (primárne vzdelávanie, 

nižšie stredné vzdelávanie):  

http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-

znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-

programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-

vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-

nizsie-s/ 

http://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-1.stupen-zs/
http://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-1.stupen-zs/
http://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-2.stupen-zs/
http://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-2.stupen-zs/
http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-s/
http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-s/
http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-s/
http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-s/
http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-s/
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Dátum Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. 

  

  

 

 

 

Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
 

     Základná škola s materskou školou v Plavnici je plnoorganizovaná základná škola 

s ročníkmi 1. – 9., ktorú navštevuje priemerne 250 žiakov. Súčasťou školy je školský klub detí. 

Škola je umiestnená v peknom prostredí v strede obce, v blízkosti hlavnej cesty. 

 

1. Pedagogický princíp školy 

 

     Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo 

všetkých všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetoch. Dá šancu každému žiakovi, aby sa 

rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech, ale i prehru, z ktorej sa 

môže poučiť. 

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich 

vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť problémy. 

Pripraviť žiaka rozhľadeného, schopného pracovať v tíme a schopného sebamotivácie 

k celoživotnému vzdelávaniu.  

     U žiakov budeme formovať tvorivý životný štýl, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. 

Žiakov budeme vychovávať v duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi budeme 

z nich vychovávať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. Veľký 

dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie 

sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. Chceme, aby žiaci boli hrdí na to, že sú žiakmi našej 

školy. 
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2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 

 

     Škola ma všeobecný charakter vyučovania. Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníka. Na 2. 

stupni máme posilnené vyučovanie prvého aj druhého cudzieho jazyka o jednu vyučovaciu 

hodinu. Pri výučbe AJ využívame metódu CLIL.  Na podporu vyučovania anglického jazyka 

pripravujeme besedy s anglicky hovoriacimi mladými ľuďmi, spoluprácu s európskymi 

školami cez e-Twinning a organizujeme Európsky týždeň jazykov. 

     Na prvom stupni sa vyučuje podľa učebných osnov ISCED 1 a na druhom stupni podľa UO 

ISCED 2. Na základe rozhodnutia pedagogickej rady sa výchovné predmety klasifikujú 

známkou priebežne počas školského roka a na vysvedčení.  

Stupeň vzdelania – po skončení 4. ročníka ISCED 1 – primárne vzdelanie 

                            – po skončení 9. ročníka ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie. 

     Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre primárne 

vzdelanie žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení vo 4. ročníku sa do doložky 

vysvedčenia uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie.“ 

     Absolvent programu nižšieho stredného vzdelania získa nižšie stredné vzdelanie 

poskytované školou. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: „Žiak získal nižšie stredné 

vzdelanie.“ 

     Ak žiak ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ročníku ako deviatom 

ročníku, na vysvedčení z príslušného ročníka sa mu do doložky uvedie: „Žiak získal primárne 

vzdelanie.“ 

     Vzdelávanie žiakov so ŠVVP sa uskutočňuje v jednotlivých ročníkoch formou 

individuálneho vzdelávania a individuálneho prístupu v jednotlivých predmetoch podľa 

pokynov CPaP.  

 

3. Ciele výchovy a vzdelávania 

 
3.1  Zdravý životný štýl 

 dodržiavanie zásad správneho životného režimu – práca a odpočinok, vhodné využitie 

voľného času 

 niesť zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať 

 zabezpečenie záujmovej činnosti, odpočinku a rekreácie žiakov 

 pobyt a pohyb na zdravom vzduchu, správne držanie tela, význam pohybových aktivít 

pre zdravie 

 precvičovanie zručností pri prvej pomoci, čo robiť pri úraze, prevencia chorôb 
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 dopravná výchova - bezpečnosť cestnej premávky 

 preventívny protidrogový program 

 aplikácia metód. pokynu k prevencii sociálne patologických javov 

 plavecké a lyžiarske kurzy 

 výlety do prírody, škola v prírode 

 celoškolské telovýchovné súťaže 

 výchova k manželstvu a k rodičovstvu 

 pomoc ľuďom v mimoriadnych životných situáciách 

 

 

3.2 Prehĺbenie jazykových a komunikačných zručností 

 vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si 

 vyučovanie cudzích jazykov – Aj, Nj – povinné vyučovanie AJ od prvého ročníka, 

záujmové útvary – konverzácia v Aj, Nj 

 Európsky týždeň jazykov, prvky metódy CLIL. 

 

3.3 Výchova kultúrneho diváka, čitateľa 

 podpora školskej multimediálnej knižnice – nákup detskej literatúry, vybavenie čitárne, 

akcie pre žiakov, 

 spoločné čítanie kníh a detských časopisov – Slniečko, Ohník, Vrabček. Adamko, 

 pravidelné výstavy k významným výročiam – marec - Mesiac knihy - výstavka kníh, 

ilustrácií a ilustrátorov detských kníh, Deň školských knižníc, 

 literárne a čitateľské súťaže návšteva divadelných predstavení 

 čítanie a literárna výchova v čitárni. 

 

3.4 Výchova užívateľa informačných a komunikačných technológii 

 prístup k počítačom v poobedňajších hodinách, ŠKD 

 vyučovanie informatiky od tretieho ročníka a využitie disponibilnej hodiny v 9. roč. na 

hodinu Informatiky 

 využívanie 2 PC učební 

 rozvoj matematickej gramotnosti prostredníctvom IKT 

 vzdelávanie učiteľov 
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3.5 Estetická výchova 

 návšteva a tvorba výstav, divadelných predstavení 

 výchovné koncerty 

 udržiavanie tradícií (aktivity na Vianoce, Veľkú noc, fašiangy) 

 nácvik kultúrneho programu na vystúpenia pre rodičovskú verejnosť 

 karneval, Valentínsky ples 

 výzdoba školy výtvarnými prácami žiakov, úprava okolia 

 príprava žiakov a účasť na súťažiach – hudobných, výtvarných, recitačných, 

literárnych 

 estetická úprava písomných prác, úprava zovňajšku, hygiena, čistota, kultúra 

stolovania 

3.6 Začlenenie prierezových tém 

     Prierezové témy bude škola realizovať ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu 

v oblasti vzdelávania a vhodných učebných predmetov. Dopravnú výchovu realizuje v našej 

škole Polícia v rôznych projektoch. Ochrana života a zdravia sa bude realizovať formou 

didaktických hier na 1.stupni a na 2.stupni formou účelových cvičení.  

 

Prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj - rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre 

plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen študijný rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie 

osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne študijný rozvoj podporujú. 

Environmentálna výchova - Jej cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne 

schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím 

vo svojom okolí. 

Mediálna výchova - Problém ako naučiť deti a mládež aktívne a zodpovedne využívať 

prostriedky masovej komunikácie sa stal v súčasnosti aktuálnym problémom. Mediálna 

výchova smeruje k tomu, aby si žiaci osvojili stratégie zaobchádzania s rôznymi druhmi médií 

a ich produktmi a vedeli v nich nájsť hodnotné, pozitívne formujúce posolstvo pre ich 

osobnostný, profesijný a sociálny rast. 

Multikultúrna výchova - je zaradená do obsahu vzdelávania z dôvodu globalizácie sveta a 

migrácie príslušníkov rôznych kultúr. Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie 

v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa 

budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto 

výzvy pripravení a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne 

ukotvenie vo svojom okolí.  
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Dopravná výchova – V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako 

chodci, cyklisti, korčuliari, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. 

Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom 

školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa 

v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. 

Ochrana života a zdravia - sa v základných školách realizuje prostredníctvom jednotlivých 

učebných predmetov ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových 

cvičení a didaktických hier zameraných na ochranu človeka a prírody. Ochrana života človeka 

a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a 

zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu 

vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. 

Tvorba projektu a prezentačných zručností - rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli - 

komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, 

spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Ciele aj obsah 

prierezovej témy je súčasťou viacerých predmetov. 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci 

v rámci regionálnej výchovy poznali históriu, pamätné miesta, kultúru, zvyky a tradície, 

povesti, piesne, prírodné krásy a zaujímavosti vlastnej obce, svojho regiónu i celého Slovenska. 

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. Plán FG tvorí prílohu ŠkVP. 

Čitateľská gramotnosť – Plán ČG tvorí prílohu ŠkVP. 

 

V 3. a 4. ročníku žiaci absolvujú päťdňový plavecký výcvik, vo 4. roč. školu v prírode a v 7. 

ročníku päťdňový lyžiarsky výcvik. 

 

 

4.  Osobitosti výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania 

 
Zohľadňovanie individuálnych potrieb žiaka sa realizuje s cieľom zabezpečiť 

rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj jeho schopností a osobností a s cieľom 

dosiahnuť primeraný stupeň vzdelania a jeho primerané začlenenie do spoločnosti. Na podporu 

výchovy a vzdelávania žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečujeme 

najmä:  
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a) včasnú pedagogickú diagnostiku a v nadväznosti na jej závery v spolupráci s 

príslušným zariadením poradenstva a prevencie odbornú diagnostiku (špeciálnopedagogickú, 

liečebno-pedagogickú, sociálno-pedagogickú, logopedickú, psychologickú, medicínsku) 

diagnostiku, vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu (ak je potrebné), 

individuálnu a skupinovú prácu, používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania, úpravu 

vzdelávacích cieľov a obsahu, uplatňovanie rozličných foriem hodnotenia, aplikáciu 

špecifických a alternatívnych foriem komunikácie, prípadne iných jazykov a prostriedkov 

komunikácie, spoluprácu s rodičmi a ďalšie, v závislosti od individuálnej potreby konkrétneho 

žiaka;  

b) materiálne vybavenie, ktoré zahŕňa špeciálne edukačné publikácie, špeciálne 

vyučovacie pomôcky, kompenzačné pomôcky, prístroje, digitálne technológie, úpravu 

prostredia;  

c) odborný prístup pedagogických zamestnancov, školského podporného tímu a 

zariadení poradenstva a prevencie, podporu pedagogických asistentov;  

d) akceptujúce školské prostredie a programy v triedach a školách, ktoré sú zamerané 

na formovanie pozitívnych postojov k ľuďom s odlišnosťou a znevýhodnením;  

e) odbornú prípravu pedagogických zamestnancov;  

f) finančné zdroje na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a personálnych 

podmienok.   

 

 

 

4.1 Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením  

 

V základnej škole vytvárame podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so 

zdravotným znevýhodnením v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania a odporúčaniami 

zariadenia poradenstva a prevencie a v spolupráci so školským podporným tímom. Škola 

zabezpečuje najmä:  

● odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky zodpovedajúce 

individuálnym potrebám žiaka so zdravotným znevýhodnením a tiež systematickú spoluprácu 

školy so zariadením poradenstva a prevencie alebo špeciálnou školou;  

● vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý upravuje jednotlivé časti 

školského vzdelávacieho programu podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka, 

najmä obsah, metódy, formy alebo spôsoby hodnotenia a spoluprácu so zákonným zástupcom 

a pedagogickými zamestnancami;  
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● využívanie rôznych odporúčaných foriem špecifickej pedagogickej a odbornej 

podpory a intervencie, ktoré podľa individuálnych potrieb žiaka môžu (ale nemusia) zahŕňať aj 

využívanie disponibilných hodín na výučbu špecifických vyučovacích predmetov alebo na 

individuálne alebo skupinové vyučovanie v predmetoch, v ktorých sa žiak vzdeláva podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu;  

● vyučovanie za pomoci ďalšieho pedagogického zamestnanca, individuálne alebo v 

skupinách na vyučovaní, prednostne v triede spolu s ostatnými žiakmi alebo mimo triedy, 

pričom obsah, formy a postup vyučovania sa konzultuje s príslušným učiteľom;  

● podmienky pre komplexný rozvoj osobnosti žiakov so zdravotným znevýhodnením.  

 

Žiak so zdravotným znevýhodnením sa vzdeláva podľa školského vzdelávacieho 

programu a učebného plánu školy. Ak špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby neumožňujú 

žiakovi so zdravotným znevýhodnením, aby sa vzdelával podľa školského vzdelávacieho 

programu školy, žiak sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu.  

Individuálny vzdelávací program žiaka so zdravotným znevýhodnením vypracováva v 

súlade s odporúčaniami zariadenia poradenstva a prevencie a s informovaným súhlasom 

zákonného zástupcu žiaka pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy v spolupráci 

so školským špeciálnym pedagógom, pedagogickým asistentom, prípadne aj s ostatnými 

vyučujúcimi. Pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu nie je potrebné doslovne 

postupovať podľa vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, keďže 

rozmanitosť potrieb a charakteristík žiakov s jedným druhom zdravotného znevýhodnenia je 

veľmi veľká. Je potrebné prihliadať primárne na individuálne špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby konkrétneho žiaka.  

Ak vzdelávací program pre žiakov so zdravotným znevýhodnením nezodpovedá 

charakteru konkrétnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka, žiak sa vzdeláva 

podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Individuálny vzdelávací program zohľadňuje 

maximálny vzdelávací potenciál konkrétneho žiaka.  

 

5. Charakteristika odboru vzdelávania a jeho dĺžka  

 

Primárne vzdelávanie poskytuje základy všeobecného vzdelania, osvojenie si 

elementárnej gramotnosti a kompetencií nevyhnutných pre ďalšie vzdelávanie. Formuje a 

rozvíja charakter žiaka v súlade s etickými hodnotami. Primárne vzdelávanie – prvý stupeň 

základnej školy tvorí 1. – 4. ročník základnej školy.  
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Nižšie stredné vzdelávanie zabezpečuje rozvoj osobného potenciálu každého žiaka, jeho 

spôsobilostí, zručností a vedomostí potrebných v osobnom i občianskom živote a pre ďalšie 

vzdelávanie. Formuje a rozvíja charakter žiakov v súlade s etickými hodnotami. Nižšie stredné 

vzdelávanie – druhý stupeň základnej školy tvorí 5. – 9. ročník. 

 

6. Forma výchovy a vzdelávania  

 

Výchova a vzdelávanie sa na prvom a druhom  stupni základnej školy organizuje 

dennou formou. Denná forma štúdia sa môže uskutočňovať aj ako dištančná:  

• v celom rozsahu vzdelávania zabezpečovaného školou pre žiakov, ktorí plnia povinnú 

školskú dochádzku individuálnym vzdelávaním, preto, že ich zdravotný stav neumožňuje účasť 

na vzdelávaní v škole alebo preto, že boli vzatí do väzby alebo sú vo výkone trestu odňatia 

slobody;  

• v rozsahu podľa rozhodnutia riaditeľa školy pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú 

dochádzku podľa individuálneho učebného plánu;  

• v rozsahu podľa odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie pre žiakov so 

špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú vzdelávaní podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu alebo ktorí sú žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním;  

• v rozsahu podľa rozhodnutia riaditeľa školy, ministra školstva alebo inej oprávnenej 

osoby v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu pre všetkých 

žiakov;  

• v rozsahu nevyhnutne potrebnom, najviac však 1 mesiac, z dôvodu havárie v budove 

školy alebo rekonštrukcie budovy školy.  

 

7. Vyučovací jazyk  

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v slovenskom jazyku. 

 

 

 

8. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 
 

     Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládal danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 

návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  
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     Hodnoteniu predchádza vždy osvojenie, upevnenie učiva. Žiaci sú vedení aj 

k sebahodnoteniu. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádza škola z metodických 

pokynov na hodnotenie a klasifikáciu č.22/2011. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomosti so 

zručnosťami a spôsobilosťami. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia 

nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe 

určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Budeme odlišovať 

hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.  

     Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. 

Všetky predmety budú hodnotené známkou priebežne a na vysvedčení podľa rozhodnutia 

pedagogickej rady. 

     Systém hodnotenia a klasifikácie tvorí samostatnú prílohu školského vzdelávacieho 

programu.  
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Školský učebný plán: 
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Poznámky:  

 Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje spravidla podľa 

priestorových, personálnych a finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti 

žiakov, podľa náročnosti predmetu s ohľadom na požiadavky ochrany zdravia 

a bezpečnosti práce. Podrobnejšie o rozdelení tried na skupiny a zriaďovaní skupín 

upravuje  § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o 

základnej škole. 

 Na vyučovanie predmetu Telesná a športová výchova možno triedu deliť a spájať na 

skupiny dievčat a chlapcov, pričom najvyšší počet žiakov nepresiahne 25 žiakov.  

 Na vyučovanie vyučovacích predmetov cudzí jazyk, informatika a technika sa 

trieda rozdeľuje na skupiny, ak je v nej počet žiakov vyšší ako 17. 

 Náboženstvo sa delí na náboženstvo rímskokatolícke, gréckokatolícke, evanjelické 

a pravoslávne. Etika sa nevyučuje. 

 Škola umožňuje zvoliť si žiakovi 7. ročníka štúdium 2. cudzieho jazyka. Na konci 

predchádzajúceho šk. roka, keď je žiak v 6. ročníku, zákonný zástupca cez Edupage 

prihlasuje svoje dieťa s možnosťou vybrať si nemecký jazyk v alternácii so SJL v dĺžke 

vyučovania 2 hodiny týždenne. 

 Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným 

znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie. 
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Školský vzdelávací program bol prerokovaný a schválený Pedagogickou radou dňa  26.8.2022 

 

   

 

 

 

Mgr. Miriam Vyparinová 

                                                                                                                                 riaditeľka školy 

 

 

 

 
Školský vzdelávací program bol prerokovaný v rade školy dňa  ............................. 
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predsedníčka Rady školy 
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Rastislav Grich 
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