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I. Všeobecná charakteristika školy  
 1. Veľkosť školy  
Základná škola (ZŠ) A. Sládkoviča Sliač je plnoorganizovaná základná škola s vyučovacím 
jazykom slovenským, s právnou subjektivitou. Od roku 1995 má zapožičaný čestný názov: 
Základná škola A. Sládkoviča. Na škole sa vyučuje 9. ročníkov, škola má 5 oddelení ŠKD. ZŠ 
A. Sládkoviča Sliač je postavená v rokoch 1958-1962, umiestnená v strede mesta Sliač, 
katastrálne územie Sliač – Rybáre, cca 200 m od hlavnej komunikácie smerom do kúpeľov. Je 
vhodne dopravne previazaná s blízkym okolím. Prímestská autobusová doprava má  zastávku 
na križovatke ulíc SNP (hlavná komunikácia v meste) a  Pionierska (prístupová komunikácia 
ku škole). Železničná stanica je vzdialená vzdušnou čiarou od školy cca 150 m. Prístupová 
komunikácia do školy je vybudovaná a zabezpečená obojstrannými chodníkmi, ukončená 
kruhovým objazdom. Pred budovou školy je dostatočný priestor pre zhromaždenie žiakov pred  
vyučovaním. 
Areál školy je dostatočne veľký, vrátane zelene pred školou, školskej záhrady, trávnatého 
futbalového ihriska s dostatkom zelených plôch a stromov. Tvorí  ho päť budov. Budova 
A bloku a B bloku je spojená chodbou, cez ktorú sa prechádza do telocvične. Cez budovu 
A bloku je prepojená tretia časť C bloku.  Školskú jedáleň tvorí samostatná budova. V jej 
prízemí sa nachádzajú školské dielne. Každá budova má prízemie a poschodie, A blok a B blok 
aj suterén.  
  A blok  

o suterén - školské šatne,                                                                       
o prízemie - triedy, zborovňa pre 1. stupeň, zborovňa pre ŠKD, hygienické zariadenia, 

miestnosť pre špeciálneho pedagóga,  herňa pre ŠKD,                                                                       
o poschodie - triedy, školská  knižnica, kabinet koordinátora projektovej činnosti, kabinet 

FYZ.                                                                                                  
B blok  

o suterén   - školské šatne, kotolňa,                                                        
o prízemie - triedy, riaditeľňa, miestnosť pre administratívnu pracovníčku a finančnú 

účtovníčku, zborovňa pre 2. stupeň, hygienické  zariadenia,                                                                                    
o poschodie - triedy, kabinet BIO a CHE, kabinet IKT, kabinet učebníc.                            

C blok  
o prízemie - triedy, školské šatne, hygienické zariadenia, kabinet MZ, miestnosť pre 

upratovačky,         
o poschodie - triedy, kabinet HUV+ MAT+ RGV, miestnosť pre asistentov, hygienické 

zariadenia, archív školy, vlastivedná sieň.                                                                                                          
Školská   telocvičňa   

o telocvičňa, kabinet, dve náraďovne.                                       
Školská jedáleň 

o  suterén - pivnica a sklad potravín, 
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o  prízemie - školské dielne (stolárska a kovodielňa), prenajatý priestor pre Rodinné 
centrum Sliač, miestnosť pre školníka, pracovná dielňa pre školníka, prenajatá 
miestnosť.                                                

o poschodie - šk. jedáleň, šk. kuchyňa, sklady, hygienické zariadenia, miestnosť pre 
           hospodárku, miestnosť pre kuchárky.                                                                                                                                    
Priestorové  usporiadanie  a  funkčné   členenie  zariadení  zodpovedá veku, telesným 
rozmerom  detí aj zdravotnému  stavu. Veľkostnému  typu a druhu zariadenia  zodpovedajú  
aj  ich  vonkajšie  telovýchovné plochy.                   
Zariadenia pre osobnú hygienu sú situované nasledovne:                                       
 A-blok,  prízemie - 1x zariadenie pre osobnú hygienu chlapcov (6 pisoárov, 4 WC kabínky, 2  
umývadlá), 1x zariadenie pre osobnú hygienu dievčat (6x WC kabíniek pre žiačky, 1x WC 
kabínka pre zamestnancov, 3x umývadlo, 1x výlevka),                                                                                           
B-blok, vyvýšené prízemie - 1x  zariadenie pre osobnú hygienu chlapcov (4x WC kabínky, 6 
pisoárov, 3 umývadlá, 1x zariadenie pre osobnú hygienu dievčat (6x WC kabíniek pre žiačky, 
1x WC kabínka pre zamestnancov, 3 umývadlá, 1x výlevka,                                                               
C–blok, prízemie - 1x zariadenie pre osobnú hygienu chlapcov (4 pisoáre, 1x WC kabínka, 4 
umývadlá, 1výlevka 1x zariadenie pre osobnú hygienu dievčat (3x WC kabínky, 4 umývadlá, 
1x samostatné WC pre imobilných žiakov obsahujúce 1 WC kabínku, 1 umývadlo, 1x 
samostatné WC pre zamestnancov  obsahujúce 1 WC kabínku, 1 umývadlo,                                 
C-blok, poschodie - 1x chlapčenské WC (4 pisoáre, 1x WC kabínka, 4 umývadlá, 1x výlevka, 
1x dievčenské WC (4x WC kabínky, 4 umývadlá, 1x WC pre dospelých, obsahujúce 1x WC 
kabínku, 1x umývadlo,                                                                                                          
Spojka medzi A a B blokom – 2x WC miestnosť  s WC kabínkou a umývadlom (pre 
dospelých), 2x šatňa, každá po 2 sprchovacie kúty a po 3 umývadlá.  
Vo všetkých umývadlách je tečúca pitná voda. Každá trieda je vybavená dostatočným 
množstvom rôznych veľkostných typov vhodného školského nábytku. Realizáciu a kontrolu 
rozsadzovania žiakov podľa telesnej výšky a druhu zdravotného postihnutia žiaka vykonáva 
triedny učiteľ vždy na začiatku školského roka. Vyššie deti sedia v zadných laviciach, deti 
s poruchami zraku v predných laviciach a žiaci preferujúci ľavú ruku pri okne. Každý vyučujúci 
má povinnosť upozorňovať žiakov počas vyučovania na správne držanie tela pri   sedení a podľa 
potreby zaraďovať do vyučovacej hodiny malé formy telesnej výchovy. Tiež dbá na 
dodržiavanie správneho spôsobu vetrania alebo prevetrávania. Vnútorná teplota tried sa 
pravidelne meria. V školskom klube detí sa zabezpečuje výchova a vzdelávanie mimo 
vyučovacieho procesu. 
 
2. Charakteristika žiakov 

  
Základná škola A. Sládkoviča Sliač je  spádovou oblasťou  pre  mesto Sliač, Sliač – Sampor, 
obce Lukavica, Veľká Lúka  a  pre  žiakov 5.- 9. ročníka  pre obec Sielnica. Školu navštevujú i 
žiaci z obcí Hronsek, Vlkanová a z mesta Zvolen.                                                        
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Na škole pôsobí jedna špeciálna pedagogička, ktorá zabezpečuje vzdelávanie pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Škola má dlhoročné dobré skúsenosti so 
vzdelávaním integrovaných žiakov.   
Na 2. stupni sa vyučuje podľa platných učebných plánov (UP) pre 5. - 9. ročník ZŠ.                                                                                         
Žiaci ZŠ A. Sládkoviča dosahujú každoročne veľmi dobré výsledky v rôznych 
vedomostných  súťažiach a olympiádach (matematika, fyzika, slovenský jazyk, prírodopis, 
dejepis, zemepis, anglický jazyk a pod.),  v recitačných,  speváckych, výtvarných,  športových  
a  streleckých  súťažiach, v medzinárodných súťažiach hlavolamov a logických úloh, zapájajú 
sa úspešne do rôznych projektov a súťaží na úrovni okresu, regiónu, kraja  i na celoslovenskej 
úrovni. 
                                                       
 Výchovno-vzdelávacie výsledky sú priaznivo ovplyvnené prácou pedagógov:  
a) s nadanými žiakmi:  
- zapojenie žiakov do súťaží, olympiád, mimotriednej a mimoškolskej činnosti,  
- zapojenie žiakov do prípravy a realizácii kultúrnych podujatí,  
b) so slabo prospievajúcimi žiakmi:  
- individuálny prístup, spolupráca s rodičmi,  
- so školským špeciálnym pedagógom.  
 
2.1. Skúsenosti so vzdelávaním žiakov so ŠVVP potrebami 
Najčastejším problémom a zároveň dôvodom pre konzultáciu triedneho učiteľa so špeciálnym 
psychológom a špeciálnym pedagógom bolo: 

 vypracovanie individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu,                        
 správne vypísanie dokumentácie,                                                                                          
 spôsoby preverovania vedomostí, hodnotenie žiakov, nevhodné správanie žiakov v 

kolektíve, k spolužiakom, na vyučovacích hodinách a cez prestávky, 
 práca asistentov na vyučovaní. 

 
3. Charakteristika pedagogického zboru 

 
Počet pedagogických zamestnancov (ďalej len PZ) na 2. stupni je 22,  so žiakmi so ŠVVP 
pracuje špeciálna pedagogička. Vyučovanie prebieha v 12 kmeňových triedach a 9 odborných 
učebniach. V piatom, šiestom a deviatom ročníku sú zriadené dve triedy a v siedmom a ôsmom 
ročníku po tri triedy.  
 
Vzdelanie: vysokoškolské 2. stupňa. Každý PZ spĺňa požiadavky na výkon svojej práce.                                                                                                     
Kolektív je disciplinovaný, pracovitý a väčšina z nich sa  priebežne sa vzdeláva (príloha: Plán 
kontinuálneho vzdelávania).  Na celkovom plnení úloh na 2. stupni sa spolu s PZ podieľajú aj  
špeciálny školský pedagóg (ŠŠP), výchovný poradca (VP), koordinátor protidrogovej 
prevencie, koordinátor environmentálnej výchovy, koordinátor informatizácie, koordinátor 
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ŠkVP, koordinátor webovej stránky školy, koordinátori žiackeho parlamentu, koordinátor 
redakčnej rady časopisu ROZLETY, koordinátor projektovej činnosti.  
Pre ďalšie skvalitnenie práce  si PZ priebežne dopĺňajú svoje odborno-teoretické poznatky z 
oblasti špeciálnej pedagogiky, z odborno-metodických vedomostí z uplatňovania aktivizujúcich 
metód a foriem práce priamo v edukačnom procese. 
 
4. Projekty 
 
Interné projekty: 
 PEER program 
 Boj proti šikanovaniu 
 Európsky deň jazykov 
 Odstráň obezitu 
 Do školy na bicykli 
 Deň Zeme 
 Poznaj a chráň 
 Jedlá zmena 
 Číta celé Slovensko 
 Čitateľský maratón 
 Finančná matematika 
 Červené stužky 
 Kam sa mince kotúľajú 
 Obnova vlastivednej siene Š. Hudáka 
 Koncoročná slávnostná akadémia 55 

 
Externé projekty: 
 Vyšegrádske fondy 
 Iuventa 
 Škola s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy 
 Zelená škola 

 
Charitatívne akcie školy: 
 Hodina deťom 
 Biela pastelka 
 Deň narcisov 
 Zbierka šatstva na charitu 
 Na kolesách proti rakovine 

 
5. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Spolupráca so zriaďovateľom, mestom Sliač, je na veľmi dobrej úrovni. Primátor mesta 
p. Ing. Daniel Dunčko, zástupca primátora mesta p. Ing. Róbert Urbanec, prednosta MsÚ p. 
Ing. Jozef Žabka majú záujem o činnosť školy a školských zariadení (školská jedáleň pri ZŠ, 
školský klub detí). Sú ochotní podľa možností mesta pomôcť škole, jej vedeniu, riešiť vzniknuté 
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problémy. Pozitívne možno hodnotiť pomoc a spoluprácu pri rekonštrukcii školskej jedálne, pri 
oprave strechy C bloku (nad Vlastivednou sieňou Š. Hudáka), vybudovanie ďalších 
parkovacích miest a pravidelnú starostlivosť o zeleň a výsadbu okolo školy (kosenie, strihanie, 
vytínanie veľkých porastov). 

Aktívne  spolupracujeme aj s MsKS a mestskou knižnicou Sliač  pri príprave 
spoločných podujatí pre žiakov,  napr. Mestský karneval, Mikuláš v meste, Cesta 
rozprávkovým lesom, Číta celé Slovensko a pri príprave a realizácii rôznych podujatí,  napr. 
súťaže v prednese poézie a prózy, maratón v čítaní a organizácií výtvarných súťaží. Veľmi 
dobrá je spolupráca pri zabezpečovaní divadelných predstavení, besied so spisovateľmi 
a zaujímavými osobnosťami, besied o literárnych dielach, zabezpečovaní lektorov 
s problematikou sexuálnej výchovy a výchovy k rodičovstvu, preventívnej činnosti v oblasti 
drogových závislostí, ochrany životného prostredia. 

Pozitívne možno hodnotiť spoluprácu s radou školy a jej predsedníčkou  Mgr. Annou 
Čekanovou  ako i s radou rodičov a jej predsedníčkou Mgr. Martinou Kuzmovou. Riaditeľka 
školy sa zúčastňuje všetkých zasadnutí a  pravidelne informuje  rodičov  o živote a  potrebách 
školy.  

 
Rada školy  (ďalej len RŠ) pravidelne prerokúva činnosť na škole, vyjadruje sa 

k základným dokumentom školy, k činnosti v škole.  
Kompetencie Rady školy: 

 uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, 
 predkladá odôvodnený návrh na odvolanie riaditeľa školy, 
 vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, 
 vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy, 
 vyjadruje sa k návrhu na odvolanie riaditeľa školy zriaďovateľom, 
 vyjadruje sa k  návrhu na počty prijímaných žiakov, 
 vyjadruje sa ku školskému vzdelávaciemu programu a výchovnému programu, 
 vyjadruje sa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkom a podmienkam, 
 vyjadruje sa k rozpočtu školy 
 vyjadruje sa k správe o výsledkoch hospodárenia školy, 
 vyjadruje sa k informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu, 
 celkove je nápomocná pri zabezpečovaní chodu školy,  riešení problémov školy, pri 

uskutočňovaní koncepčného zámeru rozvoja školy. 
 

Radu rodičov (ďalej len RR) tvoria triedni dôverníci za príslušnú triedu. Na jej čele je 
7-členný výbor. Je potešiteľné, že RR sa zaujíma o dianie v škole. Výbor RR zasadá podľa 
aktuálnej potreby. RR zasadá vždy pred zasadnutím triednych schôdzok . Zo 
svojich prostriedkov zabezpečuje pre školu výkresy, farby a ďalšie potreby pre výtvarnú 
výchovu, prispieva  na projekty školy spracované učiteľmi školy, darčeky k Vianociam a na 
MDD, učiteľom ku Dňu učiteľov, všetkým žiakom školy na záver školského roka, vecné 
darčeky pre žiakov 9. ročníka pri rozlúčke so školou.  
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Spolupráca základnej školy s predškolskými zariadeniami pôsobiacimi v meste 
a v okolí je primeraná možnostiam a tradíciám, postavená na dobrej spolupráci z minulosti. Je 
v záujme samotnej školy, aby budúci prváčikovia boli pripravení na prácu v škole, aby boli 
oboznámení spolu s rodičmi o tom, čo ich v škole čaká. Za týmto účelom sa organizujú mnohé 
spoločné akcie  pre deti predškolských zariadení,  zápis prváčikov do 1.ročníka, schôdzky pre 
rodičov budúcich prváčikov, návštevy na vyučovaní, otvorené vyučovacie hodiny a pod. 

Spolupráca so ZUŠ pri zabezpečovaní celomestských podujatí a akcií je tradične na 
dobrej úrovni a plánuje sa rozšíriť o výchovné koncerty, ktoré vedenie ZUŠ a pedagógovia 
pripravujú na veľmi vysokej úrovni.  

Spolupráca s odborovou organizáciou  na škole je štandardná, obojstranne dlhodobo 
korektná.   

Vedenie školy veľmi úzko a úspešne spolupracuje s právnickými osobami pôsobiacimi 
v meste, predovšetkým s Vojenským útvarom Sliač, Kúpeľmi Sliač a.s. a rôznymi menšími 
firmami, kde pôsobia rodičia žiakov školy. Veľmi dobrá je vzájomná spolupráca s FK Slovan 
Kúpele Sliač, Bedmintonovým klubom Sliač a Tenisovým klubom  Sliač.                                                                                             
 
 
6. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 
 
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
Školský areál tvoria 3 budovy školy, školská telocvičňa, školská  jedáleň a telovýchovný 
vonkajší areál (školské futbalové ihrisko, viacúčelové ihrisko, basketbalové ihrisko, bežecká 
dráha, doskočisko).                                                                               
Personálne podmienky vzhľadom na zameranie a vzdelávacie aktivity školy sú dobré. Je však 
potrebné prispôsobiť aprobácie učiteľov  školskému vzdelávaciemu programu.                                                                               
Triedy sú svetlé a vhodne upravené. Chodby sú priestranné, vyhovujúce pre žiakov na trávenie 
prestávok. Vyučujúci majú k dispozícii  kmeňové triedy a odborné učebne na vyučovanie 
jazykov, fyziky, chémie, biológie, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, pestovateľských 
prác, školskú dielňu, školiace stredisko s interaktívnou tabuľou  a telocvičňu.                               
Športový areál pri škole umožňuje rozvíjať športy zamerané na loptové hry, futbal a atletiku. 
Problémom je zatekanie stropu v C- bloku. Priestorové podmienky vo vzťahu k počtu žiakov a 
vzdelávaciemu programu sú dobré. Vybavenosť školy učebnými pomôckami je priemerné, 
didaktickou technikou veľmi dobré.                                                                                          
Pracovné prostredie priaznivo ovplyvňuje estetická úprava chodieb a tried. Rozvrh hodín spĺňa 
psychohygienické požiadavky v striedaní učebných predmetov v priebehu dňa a týždňa.  
Priestorové, materiálno-technické a psychohygienické podmienky sú dobré. Podmienky 
výchovy a vzdelávania celkom sú na dobrej úrovni.    
                                                                  
7. Škola ako životný priestor 
 
V škole sa v minulých rokoch za pochopenia a finančnej podpory zriaďovateľa zrekonštruovali 
všetky sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov školy, šatne a sociálne zariadenia pri 
malej telocvični a v športovej hale. Škola má zabezpečený bezbariérový prístup, úpravy tried 



11 
 

a hygienických zariadení pre potreby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami.  

Z vlastných prostriedkov, získaných predovšetkým z prenájmu školských priestorov, sa 
vybudovala asfaltová bežecká trojdráha na 60 m, osadili sa lavičky a odpadové koše v areáli 
školy. Za podpory a pochopenia zriaďovateľa sa vypracoval úspešný projekt a vybudovalo sa 
oplotené futbalové miniihrisko s umelou trávou.  

V posledných rokoch bola škola dvakrát úspešná v projekte Elektronizácia 
vzdelávacieho systému regionálneho školstva a v projekte Nech učenie nie je mučenie. V rámci 
projektu sme vybavili počítačovú učebňu tabletmi (20 kusov) s interaktívnou tabuľou a 
dataprojektorom. Škola dostala do daru 20 notebookov od sponzorskej firmy, čím bola 
vybavená školská knižnica. V škole je vybudovaná optická sieť a zavedený internet do všetkých 
priestorov školy.  

Škola má zriadené a využíva spomenuté odborné učebne, samostatnú  žiacku knižnicu,  
zrekonštruovanú Vlastivednú sieň Š. Hudáka. Škola má dostatočné softvérové vybavenie na 
výučbu všetkých predmetov. Odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a 
zvolené učebné varianty. Vybavenie kabinetov je postačujúce, nie je však najnovšie, vedenie 
školy sa snaží podľa finančných možností učebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať 
za modernejšie. Pri nákupe nových učebných pomôcok sú  nápomocní rodičia – Rada rodičov 
pri ZŠ Sliačske pramene. Škola dostala do daru do odbornej učebne HUV klavír krídlo, ktoré 
venoval hotel Kaskády Sielnica.  
 Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni, kde sa pripravuje strava i pre 
všetky predškolské zariadenia mesta a Dom seniorov Sliač.  

 V budúcnosti by mali pokračovať práce pri budovaní areálu školy, oddychové zóny – 
lavičky, dobudovanie športovísk na volejbal, bedminton, prístrešok a ihrisko pre ŠKD. Potrebné 
je doriešiť efektívne využívanie priestorov školskej záhrady, doriešiť oplotenie celého areálu 
so stanovením pravidiel užívania zariadení v areáli školy, monitorovanie návštevníkov areálu 
školy mimo vyučovania.  

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, je potrebné dbať o estetiku 
exteriéru a interiéru školy, o príjemné prostredie v samotných triedach, na chodbách. Aktuálne 
informácie o živote a aktivitách školy by sa mali pravidelne objavovať na informačných 
tabuliach, nástenkách, na vývesnej tabuli v meste a na webe. Je potrebné  budovať priateľskú 
atmosféru,  pocit solidárnosti a istoty medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi 
a ostatnými zamestnancami školy.   
  
8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 
 
              Činnosť na tomto úseku je zabezpečovaná p. Doc. Ing. Martinom Mrenicom CSc., 
bezpečnostným a požiarnym technikom, s ktorým škola má uzavretý zmluvný vzťah. V zmysle 
zákona je spracovaná kompletná písomná dokumentácia, zamestnanci školy sú preškolení 
v požadovanom rozsahu vedomostí, podľa potreby aj opakovane. 
 Škola má zavedenú evidenciu  úrazov, do ktorej sú podľa potreby zaznamenávané 
zápisy určeným zodpovedným zamestnancom (Mgr. Ľuboš Štrbík).  
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Vedenie školy pravidelne zabezpečuje revízie všetkých zariadení na škole (elektrická 
inštalácia, plynové pece, komíny, elektrospotrebiče používané na škole a v ŠJ, výťah, 
telovýchovné zariadenia a náradie, požiarne hydranty, hasiace prístroje, bleskozvody a pod.). 

Materiálno-technické zabezpečenie školy pre zabezpečenie kvalitného vyučovacieho 
procesu je na dobrej úrovni. Učebné pomôcky na škole sú zabezpečené na požadovanej úrovni, 
priebežne sa dopĺňajú podľa finančných možností školy. 

 
II. Charakteristika ŠkVP 

 
        Úloha školy je veľmi náročná a dynamická. Musí  stále hľadať a formulovať tie oblasti  
výchovného a vzdelávacieho pôsobenia, prostredníctvom  ktorých dokáže uspokojovať nároky 
a požiadavky svojich žiakov, ich zákonných zástupcov  a tieto dávať do súladu s 
celospoločenskými potrebami.  
        Jednou z najdôležitejších potrieb je schopnosť žiaka plnohodnotnej sebarealizácie. K tomu 
môže prispieť pedagogický prístup, ktorý je primárne orientovaný na rozvoj osobnosti žiaka. 
Existuje mnoho účinných nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa. Avšak nesmú chýbať 
aktivizujúce metódy a formy práce orientované na rozvoj osobnosti žiaka a jeho ďalšiu 
starostlivosť, a to nielen v oblasti poznávacej, ale aj v oblasti emocionálnej, morálnej a 
sociálnej.  
Takéto pôsobenie robí zo žiaka osobnosť:  

 aktívnu (hovorí, spolupracuje, načúva, je zvedavý, veselý...),  
 samostatnú (adaptabilný, vie sa rozhodnúť, vie čo urobí ...),  
 tvorivú (hľadá nové riešenia pre dobro vecí, má radosť ...),  
 zodpovednú (dodržiava pravidlá, je spoľahlivý, váži si priateľstvo ...).  

Akceptovať osobnosť žiaka pre nás – pre náš pedagogický prístup znamená poskytnúť všetkým 
žiakom našej školy rovnakú šancu na ich rozvoj. O to sa usilujeme prostredníctvom rôznych 
aktivizujúcich úloh vo výchovno-vzdelávacom procese a v mimotriednej a mimoškolskej 
oblasti. Aktivizovať svojich žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese  si zo strany učiteľa 
vyžaduje dobrá znalosť vekových, sociálnych a individuálnych osobitostí jednotlivcov a 
znalosť konkrétnych podmienok, v ktorých tento proces prebieha.  
Škola venuje zvýšenú pozornosť zvlášť deťom zo sociálne menej podnetného prostredia.  
Osobitnú pozornosť škola venuje nadaným a talentovaným žiakom. Niekoľkoročné úspechy v 
okresných a krajských súťažiach MO, FO, GO, MAKS, výsledky Ekohliadky potvrdzujú, že 
škola v tomto smere má dobré výsledky, .  
V súvislosti so zmenami, ktoré sa udiali (vstup SR do Európskej únie), zavedenie jednotnej 
meny (1.1.2009), škola pre efektívny vývoj žiakov považuje rozvíjať aj naďalej tieto kľúčové 
kompetencie:  

 komunikačné schopnosti a spôsobilosti – ústne a písomne sa vyjadrovať, 
vysvetľovať, čítať s porozumením, vyhľadávať, uchovávať a používať získané 
informácie, tvoriť informácie, a to aj v cudzích jazykoch,  

 personálne a interpersonálne schopnosti – spôsobilosť sebazdokonaľovania sa, 
tvorba progresívnych medziľudských vzťahov, schopnosť pracovať v tíme, 
tolerantnosť, rešpektovanie všeľudských etických hodnôt,  
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 schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy – analyzovať ich a navrhovať riešenia, 
spätnou väzbou ich zhodnocovať,  

 pracovať s modernými informačnými technológiami – využívať osobný počítač, 
internet, iné informačné zdroje v pracovnom aj v mimopracovnom čase,  

 formovať občiansku spoločnosť – ide o schopnosť prispievať k rozvíjaniu 
demokratického systému spoločnosti.  

Hlavným cieľom je tvoriť takú humánnu výchovu a vzdelávanie, kde sa kladie dôraz na aktivitu 
a zodpovednosť osobnosti, na jej silu vytvoriť svoj progresívny, kreatívny spôsob bytia v 
novom tisícročí.  
 
POZNÁMKY: 
1. Vyučovacia hodina má 45-minút.                                                                       
2. Predmety etická výchova, náboženská výchova, informatika, technika a cudzie jazyky sa 
vyučujú v skupinách. 
3. Telesná a športová výchova sa vyučuje v skupinách chlapci/dievčatá.  
1. Pedagogický princíp školy  
 
Škola si stanovila tieto priority pre vzdelávanie a výchovu:  
1.1 Posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast  
Konkrétne:  
Pre ďalšie skvalitnenie práce PZ bude potrebné, aby si PZ doplnili svoje odborno- teoretické 
poznatky z oblasti : uplatňovanie výpočtovej techniky priamo v edukačnom procese, doplnenie 
odborných vedomostí z oblasti špeciálnej pedagogiky a  odborno-metodických vedomostí z 
uplatňovania aktivizujúcich metód a foriem práce priamo v edukačnom procese.  
 
1.2 Podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka  
Konkrétne:  
Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov sú pozitívne ovplyvnené prácou žiakov v rôznych 
záujmových útvarov. Ich zameranie je rôznorodé: 
telovýchovné (turistické, futbal ,bedminton, tenis)  
spoločensko-vedné ( rozvoj praktických a teoretických znalostí z výtvarných techník, rozvoj 
komunikačných schopností v slovenskom jazyku, v cudzom jazyku).  
 
1.3. Skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou  
Konkrétne:  
Pri organizačnom zabezpečení a samotnej realizácii hlavne mimoškolských akcií 
spolupracovať s rodičmi. Podporovať aktívnu účasť rodičov na podujatiach školy.  
 
1.4. V pedagogickej praxi postupne zavádzať nové formy a metódy práce  
Konkrétne:  
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Podporovať ďalšie vzdelávanie PZ v oblasti doplnenia si odborno-metodických vedomostí z 
uplatňovania aktivizujúcich metód a foriem práce priamo v edukačnom procese. (IKT, práca s 
modernými materiálnymi prostriedkami, videotechnikou. Ide o pedagogickú činnosť, ktorá 
podporuje rozvoj samostatnosti, sebadôvery, posilňuje záujem žiaka o predmet.  
1.5. Zlepšenie materiálno-technických podmienok školy ako celku  
Konkrétne:  
Škola v budúcnosti chce riešiť tieto materiálno-technické problémy:  
 oprava príjazdovej cesty do školskej jedálne, 
 dokončenie rekonštrukcie školskej jedálne (chodbové priestory ŠJ, miestnosť pre 
kuchárky). 

 
2. Stupeň vzdelania  
 2.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie -  ISCED 2 (druhý stupeň základnej školy) 
  
2.2 Ciele nižšieho stredného vzdelávania  
Ciele výchovy a vzdelávania rešpektujú ciele štátnej školskej politiky zapracované do platnej 
legislatívy a konkretizované v ŠVP. Ide predovšetkým o rozvíjanie osobnosti žiaka v oblasti 
poznávacej, emocionálno-sociálnej, morálnej, estetickej, telesnej i v oblasti vôľových 
vlastností. Konkrétne ciele ŠVP sú pomenované v postupnom rozvoji kľúčových kompetencií 
žiakov. Ich rozpracovanie je súčasťou učebných osnov jednotlivých predmetov. 
 
Cieľom výchovy a vzdelávania na našej škole je umožniť žiakovi: 
 
a) získať vzdelanie podľa zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
b) získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych 
spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných 
technológií, komunikácie v štátnom jazyku a cudzom jazyku, 
matematickej gramotnosti, a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a 
technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie a 
kultúrne kompetencie, 
c) ovládať dva cudzie jazyky a vedieť ich používať – v prípade 1. cudzieho jazyka na úrovni 
A2, v prípade 2. cudzieho jazyka na úrovni A1 , 
e) rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, 
aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach 
súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu 
práce,  
d) naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a 
vedieť ich riešiť, 
f) posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám 
a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a 
k svojej vlastnej kultúre, 
g) získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám 
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ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 
h) pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a 
znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a 
etnickými skupinami a náboženskej tolerancie, 
i) naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie 
vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty, 
j) získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie. 
 
 2.3.Sekundárny stupeň školského vzdelávania  
 
Absolvent nižšieho stredného vzdelávania vie: 
- prezentovať sám seba, svoje myšlienky, názory a výsledky svojej práce na verejnosti, jeho 
ústny a písomný prejav v materinskom jazyku je adekvátny situácii a cieľu uplatnenie,  
- vie čítať s porozumením, 
- stanoviť profesijné, prípadne životné ciele a stratégie ich plnenia na základe svojich 
schopností, záujmov a potrieb, 
- samostatne vyhľadávať, triediť, hodnotiť a tvorivo využívať informácie z rôznych 
zdrojov, 
- spoznať a uplatňovať vlastný spôsob učenia, 
- primerane komunikovať v dvoch cudzích jazykoch 
- efektívne využívať informačno-komunikačné technológie pre získavanie, spracovanie 
a prezentáciu vlastnej práce  
- samostatne a tvorivo rieši problémy, hľadá východiská aj v záťažových situáciách, 
- pochopiť základné princípy podnikania, rozumie základným finančným a spotrebiteľským 
pojmom, 
- presadzovať ekologické prístupy pri riešení globálnych problémov, 
- vnímať umenie, snaží sa mu porozumieť a chráni umelecké prejavy, 
- spolupracovať v tíme, aktívne sa podieľať na dosiahnutí cieľa skupiny, 
- bude schopný starať sa o svoje fyzické a psychické zdravie, 
- navrhovať riešenia úloh v projektoch, učí sa plánovať a riadiť svoje vzdelanie, 
- primerane reagovať a správať sa v zmenených podmienkach – mimo školy, 
- vie prijímať víťazstvá ale aj akceptovať neúspechy, 
- svojim správaním a výsledkami sa snaží robiť dobré meno škole i svojej rodine. 
- poskytnúť základnú prvú predlekársku pomoc, vie ako sa zachovať pri mimoriadnych 
udalostiach 
- spoločensky primerane regulovať svoje správanie, rešpektuje mravné hodnoty 
a ľudské práva, ako aj kultúrnu a etickú rôznorodosť, 
- sa zorientovať v environmentálnej problematike, aktívne sa zapája do 
zlepšovania a ochrany životného prostredia, 
 
2.4. Profil absolventa 
 

Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, mestu, mal 
by byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, 
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v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť 
uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje 
informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied 
(hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť 
presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny 
vlastného národa, dejiny regiónu, vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných 
dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho 
vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa 
porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít, byť pripravený 
uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.   
 
3. Pedagogické stratégie  

Pre naplnenie cieľov školského vzdelávacieho programu, pre zvolené stratégie vyučovania 
jednotlivých predmetov bude potrebné zvoliť také metódy a formy práce, ktorých výber, 
logické usporiadanie a ich vzájomné kombinovanie bude predovšetkým prostriedkom 
motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní a v samotnom učení. Pôjde o výber vyučovacích 
metód, rôznych ciest a spôsobov, ako dosiahnuť stanovené ciele vyučovacieho predmetu, popis 
rôznych foriem vyučovania (integrované, skupinové, programové, individuálne,  blokové 
vyučovanie - ktoré umožní zefektívniť výučbu prepojením viacerých predmetov a zníži záťaž 
žiakov, vyučovanie v rôznom prostredí a pod.). V správnej voľbe metód a foriem bude spočívať 
majstrovstvo vyučujúcich. Doplnkom budú ďalšie formy vzdelávania, ako sú okrem dennej 
formy exkurzie, športové aktivity, účelové kurzy, rôzne výchovné aktivity súvisiace so 
samotným vzdelávaním. 

Na škole sa budeme  snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do 
učenia  pestrými  formami  výučby.   Chceme  si  všímať  ich  talent  v jednotlivých oblastiach 
a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov 
a ich cieľavedomé zvládanie učiva. Dôležitým  odporúčaním do budúcich školských rokov je 
pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre 
zvýšenie ich vnútornej motivácie, aby nestratili záujem chodiť do školy, aby mali záujem získať 
potrebné vedomosti a zručnosti pre život. 

Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, 
samostatné a skupinové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov, 
praktickú výučbu. Dôraz bude kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie, využívanie 
IKT vo vyučovaní, v praktickej činnosti v živote. 

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, 
samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.  

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími 
vyučovacími výsledkami, podporou  individuálnych schopností. Školský špeciálny pedagóg 
poskytuje odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich 
rodičom a zamestnancom školy. 

Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy, 
ktoré na škole sa v minulosti organizovali. I napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa 
doposiaľ na škole  nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a požívaniu alkoholických 
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nápojom cez koordinátora prevencie, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním 
voľného času i vlastným príkladom vyučujúcich a ostatných zamestnancov školy. 

 
4. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 
V tejto oblasti je škola na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami podľa jednotlivých kategórií pripravená už niekoľko rokov nielen po personálnej 
stránke, ale i materiálovo. Má podmienky, stavebné úpravy priestorov pre vzdelávanie žiakov  
telesne hendikepovaných (bezbariérový vstup, upravené hygienické zariadenie). Na škole je 
možné v požadovanom rozsahu zabezpečiť podľa potreby vzdelávanie žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami žiakov: 

- so zdravotným znevýhodnením, 
- zo sociálne znevýhodneného prostredia, 
- s nadaním. 
 

a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením: 
- škola spolupracuje so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie (centrum 

špeciálno-pedagogického poradenstva,  centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie), 

- odborné personálne zabezpečenie (dvaja špeciálni pedagógovia, výchovného poradca, 
koordinátor prevencie), 

- spolupráca s rodičmi a ďalšími subjektmi podľa potreby, 
- materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie týchto žiakov (špeciálne učebnice, učebné 

a kompenzačné pomôcky a pod.), 
- individuálny výchovno-vzdelávací program spracovaný pre každého žiaka na každý 

predmet (vypracovaný špeciálnym pedagógom a vyučujúcim daného predmetu, s určením 
počtu hodín žiaka u špeciálneho pedagóga týždenne a v kmeňovej triede, spolupráca so 
zákonným zástupcom), 

- hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka podľa metodických pokynov, 
- škola má zabezpečené počítačové programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. 
b)  Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

      -    škola zabezpečuje  pre žiakov  za súčinnosti s  mestským  úradom, učebné pomôcky, ošatenie      
v nevyhnutne požadovanom rozsahu, 
- prítomnosť asistenta učiteľa na hodinách a pomoc pri zaradení do vyučovacieho procesu, 
 -    zabezpečuje pre žiakov stravu v stravovacom zariadení školy, 
-    zabezpečuje možnosť prípravy žiaka v ŠKD pred i po vyučovaní. 
c) Žiaci s nadaním: 
-     škola zabezpečuje rozvíjanie intelektového nadania žiakov z matematiky,  prírodovedných 
predmetov, cudzieho jazyka, informatiky, 
-       škola zabezpečila priestorové úpravy tried - špecializovaných učební fyziky, výtvarnej 
výchovy, hudobnej výchovy, počítačových učební, 
-       škola zabezpečuje spolupráca s výchovným poradcom a koordinátorom  prevencie,                                                     
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-   škola má primerané materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie nadaných žiakov (špeciálne 
učebnice, encyklopédie, alternatívne učebné materiály, učebné pomôcky, výpočtová 
a rozmnožovacia technika a pod.), 
-   škola zabezpečuje účasť nadaných žiakov na  súťažiach vo všetkých tematických 

oblastiach.  
III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 
1. Hodnotenie žiakov.  
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov. 
3. Hodnotenie školy. 
1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov na škole je poskytnúť žiakovi a jeho 
rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol učivo z daného predmetu, v čom má nedostatky, 
kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia žiaka je tiež povzbudenie do ďalšej 
práce, ale i určenie možného postupu s vyučujúcim pri odstraňovaní nedostatkov.  Každý žiak 
a rodič má možnosť na základe spätnej väzby zistiť rozsah nedostatkov v prebranom učive 
z jednotlivých predmetov a zistiť aká je vedomostná úroveň žiakov. TESTOVANIE 9 u žiakov 
9. ročníkov je dôležitý pre samotnú prípravu žiakov pred prijímacími skúškami na stredné 
školy.  

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodických pokynov na 
hodnotenie a klasifikáciu žiakov a z Internej smernice č. 156/16 na hodnotenie a klasifikáciu 
žiakov primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania v ZŠ A. Sládkoviča Sliač. V 
každom vyučovacom predmete vyučujúci stanovia kritéria pre hodnotenie žiakov. Riaditeľka 
školy riaditeľskými vstupnými  alebo  koncoročnými testami  zisťuje vzdelanostnú úroveň 
žiakov a celého vyučovacieho procesu.  

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov  
Hodnotenie zamestnancov sa zakladá na bodovom hodnotení. Body sa prideľujú na základe:  
 pozorovania (hospitácie RŠ, ZRŠ),  rozhovoru (RŠ, ZRŠ),  výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy 

zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší 
stupeň školy a pod.),  sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa,  hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 
tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti,  hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy,  sebahodnotenia pedagogických zamestnancov. 
 
Bodový systém, ktorý je podkladom pre hodnotenie zamestnancov, je vypracovaný 

v prílohe vnútornej smernice č. 910/2015 Zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov.  
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Finančné ohodnotenie pedagogických zamestnancov školy sa uskutočňuje podľa  
stanovených Kritérií pre odmeňovanie pedagogických zamestnancov vypracovaných 
vedením školy.  

 
3. Hodnotenie školy  

 Cieľom hodnotenia školy je skutočnosť, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné 
a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú vyžadované požiadavky, aby aj verejnosť vedela, 
ako škola dosahuje ciele, ktoré sú od žiakov vyžadované podľa ŠVP.  

Dôraz na: 
- konštatovanie úrovne stavu, 
- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 

 
Vlastné hodnotenie školy bude zamerané hlavne na:    ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom 

vzdelávacom programe a ich reálnosti a stupni dôležitosti,  posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe,   oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje 
slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení. 

 
Hodnotenie školy je v plnej kompetencii zriaďovateľa a  jeho orgánov, rady školy, rady 

rodičov pri ZŠ. 
 
 
Pravidelne monitorujeme:  Podmienky na vzdelanie  Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi   Prostredie – klímu školy   Priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania   Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  Výsledky vzdelávania   Riadenie školy   Úroveň výsledkov práce školy 
 
Kritériá školy:  Spokojnosť žiakov  Spokojnosť rodičov  Spokojnosť učiteľov  Kvalita výsledkov  

 
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:   Dotazníky pre žiakov a rodičov   Dotazníky pre absolventov školy    Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach  
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IV. Rámcový učebný plán ISCED 2 
vzdelávacia 

vyučovací predmet ročník ročník 
oblasť primárne vzdelávanie nižšie stredné vzdelávanie 

1. 2. 3. 4. spolu 5. 6. 7. 8. 9. spolu 

Jazyk a slovenský jazyk 9 8+1 6+2 6+2 33 5 5 4+1 4+1 5+1 26 
komunikácia  a literatúra   

anglický jazyk      3 3 6 3 3 3 3 3 15 
2 cudzí jazyk 

              1+1 1+1 2 6   
Matematika  matematika 4+1 4+1 3+2 3+2 20 4+1 4+1 4+1 4+1 3+3 26 a práca s 
informáciami informatika     1 1 2 1 1 1 1   4   
  prvouka 1 2     3               
  prírodoveda     2 1 3               
Človek a fyzika             2 1+1 1 1+1 7 príroda 
  chémia               1 1 2 4   
  biológia           2 1 1+1 1 1 8   
  vlastiveda     1 2 3               
Človek a  dejepis           1+1 1+1 1 1+1 2 9 spoločnosť 
  geografia           2 1 1 1 1 7   
  občianska náuka           1 1 1 1 1 5   
Človek a  etická výchova 

1 1 1 1 4 1 1 1 1   4 hodnoty náboženská vých. 
 pracovné SEE  

      1 1         1 1.1 Človek a  vyučovanie 
svet práce technika           1 1   1   3.1   
  hudobná výchova 1 1 1 1 4 1 1 1     3 Umenie a 
  VUM                 1 1 2   
  region. výchova             1 1 1   2   
kultúra výtvarná výchova 2 2 1 1 4 1 1 1 1   5   
Zdravie a telesná a 

2+1 2+1 2 2 8 2 2+1 2 2 2 10 pohyb športová výchova 
  základ 20 20 20 21 81 24 25 24 25 22 120 
disponibilné voliteľné hodiny 2 3 5 5 15 3 4 6 5 8 26 
  spolu 22 23 25 26 96 27 29 30 30 30 146 
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V. Učebné osnovy 
Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet.  
Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie 
školy. 

 
Obsahujú :                                                                                                               
1. charakteristiku vyučovacieho predmetu (význam v obsahu vzdelávania),           
2. ciele vyučovacieho predmetu (kognitívne, psychomotorické a afektívne) vychádzajúce z 
kľúčových kompetencií v podobe výkonového štandardu a obsah vzdelávania (základné a 
rozširujúce učivo) v podobe obsahového štandardu (forma TVVP),                                                                                       
3. výchovné a vzdelávacie stratégie (metódy a formy práce),                                
4. hodnotenie učebných výsledkov žiakov,                                                            
5. učebné zdroje.  
                                                                                           
Poznámka: Príloha ISCED 2 – UO                                                                        
Sú tu rozpracované aj predmety, v ktorých bol obsahový a výkonový štandard zmenený (oproti 
štátnemu vzdelávaciemu programu), resp. predmety boli novovytvorené a tým aj zaradené do 
školského vzdelávacieho programu. Zvláštnu prílohu tvoria vypracované dokumenty Čitateľská 
gramotnosť a Finančná gramotnosť. 
 
 

VI. Začlenenie prierezových tém 
Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných 
osnovách jednotlivých predmetov.  
Spôsob realizácie prierezových tém:                                                              
Všetky prierezové témy sú zapracované do obsahu vzdelávania vhodných predmetov. 
Prierezové témy v jednotlivých ročníkoch a predmetoch sú zapracované v tematických 
výchovno-vzdelávacích plánoch. Nerealizujú sa ako samostatný predmet. 
Téma Ochrana života a zdravia je realizovaná aj účelovými cvičeniami a didaktickými hrami.  
Téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra je podporená celoškolskými aktivitami a 
projektmi. 
Téma  Finančná gramotnosť je zapracovaná do viacerých predmetov. 
1.1. Multikultúrna výchova 
1. Charakteristika prierezovej témy, jej význam v obsahu vzdelávania: 
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Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne 
prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, 
náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa  v súčasnosti ešte 
prehlbuje. Jedným z týchto trendov, ktorý  výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, 
je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. 
Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie 
rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, 
ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. 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. Cieľom prierezovej témy 
multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania 
rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako 
spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo 
vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. 
2. Učebné zdroje: 
Internet - webové stránky – štáty a obyvatelia sveta Multi-kulti na školách: Metodická príručka 
multikultúrnej výchovy, Nadácia  Milana Šimečku, 2006 PhDr. Zdenka Janasová: Národný plán 
výchovy k ľudským právam v Slovenskej republike a problematika multikulturality, SPÚ 
3. Hodnotenie prierezovej témy: 
Slovné hodnotenie žiakov pred triednym kolektívom. Pochvala najaktívnejších žiakov. 
1.2 Mediálna výchova 
1. Charakteristika prierezovej témy, jej význam v obsahu vzdelávania: 
Cieľom prierezovej tematiky je rozvinúť schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného 
zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi, spôsobilosť zmysluplne, kriticky a 
selektívne využívať médiá a ich produkty, čo znamená viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali 
a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a 
selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie. 
Obzvlášť závažná sa ukazuje potreba formovať schopnosť detí a mládeže kriticky posudzovať 
mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný 
a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy prednostne 
na vyplývajúcu zodpovednosť. Základom je naučiť žiakov chápať reálne, ale i možné mediálne 
vplyvy na jednotlivca, ale tiež na rôzne aspekty spoločenského diania, a to tak pozitívne ako aj 
negatívne. Učiteľ by mal žiakom vytvoriť priestor pre vyjadrenie vlastných zážitkov a 
skúseností. 
2. Učebné zdroje:  
Denníky, týždenníky, občasníky, internet. 
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3. Hodnotenie prierezovej témy: 
Slovné hodnotenie žiakov pred triednym kolektívom. Pochvala najaktívnejších žiakov. 
 
1.3 Osobnostný a sociálny rozvoj 
 Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR) sa prelína celým vzdelávaním.  
 Jej cieľom je prispieť ku komplexnému osobnostnému rastu žiaka a rozvoju jeho životných 
zručností. Uplatňovaním tejto prierezovej témy sa vytvára prostredie pre podporu 
individuality a zdravého sebavedomia žiaka na jednej strane a rozvoj zmyslu pre spoločnosť 
založenej na rovnosti a tolerancii na druhej strane.  
Cieľom jej uplatňovania je nasmerovať žiakov k:  
- porozumeniu sebe a iným  
- získavaniu pozitívneho postoja k sebe a druhým  
- zvládaniu vlastného správania  
- formovaniu dobrých medziľudských vzťahov v triede i mimo nej  
- rozvíjaniu základných zručností komunikácie a vzájomnej spolupráce  
- získaniu základných sociálnych zručnosti pre riešenie rôznych situácií  
- akceptácii rôznych typov ľudí, názorov, prístupov k riešeniu problémov  
- uplatňovaniu základných princípov zdravého životného štýlu a nerizikového správania v 
každodennom živote  
 
1.4 Environmentálna výchova 
1. Charakteristika prierezovej témy, jej význam v obsahu vzdelávania: 
Cieľom tejto prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, 
zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi 
človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na 
Zemi; poznať a chápať  súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu 
v rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a 
vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu, rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre 
každodenné konanie a postoje človeka k životnému  prostrediu. Rozvíjať spoluprácu pri 
ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, 
pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie 
individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu, vedieť 
hodnotiť  objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o 
nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská, využívať  informačné 
a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní  informácií, ako aj pri 
prezentácii vlastnej práce. 
Posilňovanie pocitu  zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich  prostrediu,  
podporovanie  aktívneho prístupu k tvorbe a ochrane životného  prostredia prostredníctvom 
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praktickej výučby, posilňovanie pocitu  zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu 
a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia. Ochrana životného prostredia v obci. Oboznámenie 
sa so spôsobmi ochrany  životného prostredia u nás a vo svete,  porovnanie, návšteva mestského 
úradu a zistenie informácií o konkrétnej práci v obci. Potreba pochopiť význam ochrany 
životného prostredia pre jednotlivca, spoločnosť, uvedomiť si svoje  možnosti pri ochrane 
životného prostredia. 
 
2. Učebné zdroje: 
Internet: www.enviro.gov.sk - Ministerstvo životného prostredia SR www.infovek.sk  
www.cea.sk  - Centrum environmentálnych aktivít. 
3. Hodnotenie prierezovej témy:    
Slovné hodnotenie žiakov pred triednym  kolektívom. Pochvala najaktívnejších žiakov. 
 
             
1.5 Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 
1. Charakteristika prierezovej témy, jej význam v obsahu vzdelávania: 
V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, 
cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy. Okrem pozitívnych stránok má 
doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. 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. Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania 
žiakov základných škôl. Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú zamerané na všetky tri oblasti 
osobnosti žiaka, na oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné 
proporcionálne rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií: 

 pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, 

 formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti 
pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

 osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec), 

 naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 
aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 

 zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 
 zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 
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 pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 
premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 

 uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 
bezpečnosť cestnej premávky. 

 
2. Učebné zdroje: 
Vyhláška MV SR o premávke na pozemných komunikáciách, Internet: www.zachranari.sk , 
www.modernaskola.sk ,  Nové pravidlá cestnej premávky sú účinné [online].  
 
3. Hodnotenie prierezovej témy: 
Slovné hodnotenie žiakov. 
                                                
1.6 Ochrana života a zdravia 
1. Charakteristika prierezovej témy, jej význam v obsahu vzdelávania :        
 Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov 
zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Poskytuje žiakom potrebné 
teoretické vedomosti, praktické poznatky a formuje ich vzťah k problematike ochrany svojho 
zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí.  
Formatívna a informatívna zložka učiva sa prezentuje činnosťou žiakov:  
a) morálnou, ktorá tvorí základ ich vlasteneckého a národného cítenia;  
b) odbornou, ktorá im umožňuje osvojenie vedomostí a zručností v sebaochrane a 
poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;  
c) psychologickou, ktorá pôsobí na proces adaptácie v požiadavkách záťažových situácií;  
d) fyzickou, pre ktorú je charakteristická tvorba predpokladov na dosiahnutie vyššej telesnej 
zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných 
situácií.  
 
1.7 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 
   1. Charakteristika prierezovej témy 
Regionálna výchova je prierezovou témou, ako aj samostatným predmetom, ktorý svojím 
zameraním patrí medzi spoločenskovedné predmety. Cieľom predmetu je pomôcť žiakom 
uvedomovať si prírodné krásy a historické pamätihodnosti nielen svojho regiónu, ale aj celého 
Slovenska, za účelom pestovania úcty k svojej vlasti, kraja a k sebe samému. Ďalej vytvárať 
predpoklady u žiakov na pestovanie a rozvíjanie citu ku kráse ľudového umenia a uchovávanie 
kultúrneho dedičstva našich predkov, v podobe štúdia tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. 
Prvoradé je tiež rozvíjať toleranciu voči iným kultúram. 
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     Každý kút Slovenska má svoje špecifiká. K ich poznaniu a následnému obohateniu prispieva 
aj výučba regionálnej výchovy na základných školách, ktorá hravou a tvorivou formou 
sprostredkúva pohľad na prácu a život minulých generácií cez prizmu pochopenia 
a nadčasovosti. 
     Len cez poznanie osobnej minulosti (minulosti obce, krajiny) môže prichádzať autentické 
uvedomenie si vlastnej identity, rozvoj a kultivácia pozitívnych postojov detí k regiónu. 
     Regionálna výchova tvorí významný prostriedok formovania osobnosti žiaka z aspektu 
poznávania kultúrnych tradičných a historických hodnôt. Žiaci sa učia uvedomelému 
poznávaniu, ktoré podnecuje rozvoj myslenia, účinne pomáha aj pri rozvíjaní vyjadrovacích 
schopností. Regionálna výchova v edukačnom procese má tiež neodmysliteľné miesto 
v socializácii intencionálnej oblasti. Jej rozmer je celostný, v čom sa prejavuje aj ďalšia 
edukačná hodnota. Sú to predpoklady pre integráciu vzdelávacieho obsahu vyučovacích 
predmetov. Regionálny obsah má statický charakter, jeho edukačný potenciál má mať charakter 
živej pôsobnosti len v edukačnom procese, kde sa odrážajú v činnostiach učiteľa formy, metódy 
a prostriedky v ktorých žiak činnostne prežíva daný obsah. 
Uplatňovanie regionálnych prvkov je jedným z dôležitých prostriedkov aktívne rozvíja detskú 
osobnosť v rámci edukačného procesu. Zodpovedá to i integrácii vyučovania, vyhovuje zásade 
postupnosti a podporuje efektívnosť obsahu výučby, rozvíjanie a rozširovanie poznatkov 
nenásilným spôsobom s podporou logického myslenia.  
 
Vyučovací predmet regionálna výchova vhodne doplní učebné osnovy dejepisu, geografie a  
občianskej výchovy. 
 
Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady  
na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva,  
ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. 
Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali  
históriu a kultúru vlastnej obce, mesta – na funkčné využívanie historických regionálnych  
ukážok: môj rodný kraj – kraj, kde žijem; škola a jej okolie; moja trieda; obec, v ktorej  
žijem; čo sa mi v našom kraji najviac páči; čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch,  
pamätné miesta, sochy a i.), história, (osídlenie), povesti, piesne, šport a kultúra,  
osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých smeroch napr. ekonomika); jej flóru a faunu – 
význam ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov – objavujeme Slovensko – objavovanie a  
spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska; povesťami opradené pohoria – 
cestujeme po Slovensku – oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu; povesti  
z veľkých a starých miest Slovenska; zvyky a tradície; ľudia v mojom okolí (aj o úcte  
k starším obyvateľom); pripomíname si našich predkov – vychádzať z rodinného prostredia  
t. j. téma – RODINA – rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi (starými 
rodičmi, známymi) na besedy; rozhovory so žiakmi o minulosti ich regiónu a pod. Vedieť sa  
orientovať v turisticky a historicky atraktívnych miestach Slovenska. 
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1.8 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
 
Prierezová téma 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.  
Hlavným cieľom je, aby žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili sa riadiť seba, 
tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, 
vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu overiť 
ju a pod. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a 
komunikačných technológii. Výsledkom vzdelávania bude, že žiak vhodným spôsobom dokáže 
zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, zostaviť základné 
písomnosti osobnej agendy, pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie ju aplikovať, využiť 
nástroje IKT, identifikovať a popísať problém, podstatu javu, získať rôzne typy informácií, 
zhromažďovať, triediť a selektovať ich, kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, 
vytvoriť plán prezentácie, naplánovať a realizovať základný výskum, určiť svoje silné stránky 
a vie ich využiť pri vhodnom výbere témy, vie aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na 
prezentáciu výsledkov svojho výskumu.  
Prierezovú tému odporúčame realizovať v jednotlivých učebných predmetoch alebo formou 
kurzu, prípadne ako samostatný predmet. 
 
 


