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S amostanosť, sebahodnotenie 

V iera 

O hľaduplnosť 

R adosť 

A ktivita 

D obro 
  

 A 
 

  

 

 

 B ezpečie 

 E dukácia 

 N áročnosť 

 E  mocionálna inteligencia 

 D ialóg 

 I nformácie 

 K omunikácia 

 T rpezlivosť 
 

 

Motto: 

   

„Vychovávať, vzdelávať a formovať s láskou, vierou a v pravde.“ 
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1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Názov a adresa školy: Základná škola sv. Andreja-Svorada a Benedikta 

Ul.1.mája 7, 911 35 Trenčín 

Názov školského 

vzdelávacieho programu: 

SVORAD A BENEDIKT 

Vzdelávací program, stupeň 

vzdelania:  

ISCED 1 primárne vzdelanie 

ISCED 2 nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia: ISCED 1 - 4 ročná                       ISCED 2 - 5 ročná 

Vyučovací jazyk:    slovenský 

Študijná forma:   denná 

Druh školy:    cirkevná 

Predkladateľ: Základná škola sv. Andreja-Svorada a Benedikta 

Ul.1.mája 7, 911 35 Trenčín   

IČO: 031825486 

Riaditeľka školy: Ing. Hana Hulínová 

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Mgr. Jozefa Masliková 

Miesto vydania: Trenčín 

Platnosť ŠkVP: 01. september 2008 začínajúc prvým ročníkom 

Školský vzdelávací program prerokovaný na pedagogickej rade dňa 26. 8. 2008 

1.1 Zriaďovateľ:  

Rímskokatolícka cirkev 

Biskupstvo Nitra 

Námestie Jána Pavla II 

911 50 NITRA 

Riaditeľ DŠÚ: PaedDr. Peter Buranský 

Kontakty:  

Tel:037 7412801 

Fax:037 7412801 

Mail: dsunr@ksnr.sk  

1.2 Kontakty pre komunikáciu so školou: 

E mail: zunladni@zsasbtn.sk      www.pasatn.sk 

Titul, meno, priezvisko Telefón Fax 

Ing. Hana Hulínová 

riaditeľka 

032/6525866 

0903 982 654 
032/6529406 

Mgr. Jozefa Masliková 

Zástupkyňa riaditeľky 

032/6529406 

0903 982 656  
022/6529406 

Mgr. Milan Kupčík 

Duchovný správca 
032/7434246  

Jana Királová  

Ekonomický úsek 
032/6529405 032/6529406 

mailto:dsunr@ksnr.sk
mailto:zunladni@zsasbtn.sk
http://www.pasatn.sk/
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1.3 Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu (ŠkVP): 

Platnosť 

ŠkVP 

Dátum  

Revidovanie ŠkVP 

Dátum  

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.  

01. 09. 2008   

01.09.2009  
Zmena zástupkyne riaditeľky školy: 

 Mgr. Masliková Jozefa 

 01.09.2009 Doplnenie učebného plánu a osnov pre 2. a 6. 

ročník ZŠ. PR: 21. 4. 2009  a Rade školy:11.6 

2009 

 01.09.2010 Doplnenie učebného plánu a osnov pre 3. a 7. 

ročník ZŠ. prerokované v PR: 20.04.2010 a Rade 

školy:15.6. 2010 

 01.09.2011 Doplnenie učebného plánu a osnov pre 4. a 8. 

ročník ZŠ. PR: 19.04.2011 a Rade školy:25. 

06.2011 

 01.09.2011 Zmena štátneho vzdelávacieho programu 

"rámcový učebný plán pre školy s vyučovacím 

jazykom slovenským". 

 01.09. 2012 

Doplnenie učebného plánu  a osnov pre 9.  ročník 

ZŠ prerokované v PR: 24.04.2012 a Rade 

školy:05.06.2012 

 15. 09.2012 
Aktualizácia údajov o počte žiakov 

a pedagogickom zbore k 15.09. 2012. 

 01. 01.2013 
Zmena názvu ŠSZČ na CVČ pri ZŠ sv. Andreja-

Svorada a Benedikta . 

 31.8. 2014 

Aktualizácia údajov v časti 1. Úvodné  

identifikačné údaje - zmena riaditeľ DŠÚ: 

PaedDr. Peter Buranský 

 30. 6. 2014 

30. 06. 2014 Implementácia inovovaného NŠFG 

/schváleného MŠVV a Š SR číslom 2014-

2692/16076:12-10E0/ do učebných osnov  

01. 09. 2015 30.6. 2015 

Inovácia učebného plánu podľa inovovaného 

ŠVP / schváleného číslom 2015-5130/1760:1-

10A0 platného od 01. 09. 2015 / pre prvý a piaty 

ročník  Prerokované v PR: 21.4.2015 

Prerokované v Rade školy: 13.6.2015 

 15. 09. 2015 
Aktualizácia údajov o počte žiakov 

a pedagogickom zbore k 15.09. 2015. 
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2 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

2.1 Veľkosť školy 

Škola využíva učebne a priestory v budove na Ul. 1.mája 7 (tieto sú v bezplatnom 

prenájme na dobu neurčitú – prenajímateľom je Kongregácia školských sestier de  Notre 

Dame) Mesto Trenčín v r. 2007 zmluvou o výpožičke poskytlo škole priestory v budove na Ul. 

1.mája 9 na dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace. 

Škola má k dispozícii: 9 kmeňových učební, učebňu informatiky, učebňu cudzích 

jazykov, multimediálnu učebňu, školskú knižnicu,  telocvičňu a posilňovňu. Škola tiež využíva 

učebne, ktoré zdieľa spoločne s PaSA sv. Andreja-Svorada a Benedikta  /učebňa náboženstva, 

malá gymnastická telocvičňa, učebňa výtvarnej výchovy a tvorivej dramatiky/ Súčasťou školy 

je aj výdajná školská jedáleň, multifunkčné ihrisko, mini ihrisko pre ŠKD, 5 kabinetov. 

Škola sa skladá z troch organizačných jednotiek - základnej školy, školského klubu detí 

a centra voľného času, ktoré podľa štatútu školy slúžia na nasledovné účely: 

Základná škola - poskytuje základné vzdelanie, náboženskú a mravnú výchovu v kresťanskom 

duchu. 

Školský klub detí – zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku výchovu 

a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. 

Centrum voľného času  zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku 

záujmovú činnosť v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. 

V školskom roku 2015/2016 školu navštevuje: 

 Počet žiakov Počet tried 

Základná škola 149 žiakov 9 tried 

Školský klub detí 49 žiakov 2 oddelenia 

Centrum voľného 

času 
107 žiakov 13 klubov 

 

Školu navštevujú deti prednostne z katolíckych rodín, no môžu ju navštevovať aj 

nekatolíci za podmienky, že rodičia súhlasia s katolíckou výchovou a vzdelávaním v súlade 

s učením Cirkvi. 
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2.2 Charakteristika žiakov 

Do školy prichádzajú deti mesta Trenčín a blízkeho okolia. Väčšina žiakov  pochádza 

zväčša z katolíckych rodín, ktorých rodičia majú záujem, aby ich dieťa dostávalo výchovu v 

katolíckom duchu aj vo výchovno-vzdelávacom procese, aby  došlo k súladu výchovného 

vplyvu rodiny a školy. Škola je však otvorená aj pre žiakov, ktorí sú iného kresťanského 

vierovyznania, vo výnimočných prípadoch i bez vyznania, ale rodičia akceptujú duchovno- 

výchovný rozmer školy a jej prostredia, a súhlasia s výchovou a vzdelávaním v duchu 

katolíckej viery a morálky. Nakoľko sa počtom žiakov zaraďujeme medzi menšie školy, 

môžeme pri našej práci uplatňovať individuálny prístup k žiakom i rodičom. 

V škole v úzkej spolupráci s CPPPaP vytvárame podmienky i pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami.  

2.3 Charakteristika pedagogického zboru 

Pedagogický zbor základnej školy má v šk. roku 2015/2016 17 interných /15žien/ a 8 

externých pedagogických zamestnancov /5 žien/. Všetci pedagógovia sú plne kvalifikovaní a 

odborne i pedagogicky spôsobilí pre vyučovanie na základnej škole. Usilujeme sa o to, aby 

každý z vyučujúcich vyučoval odborne  predmety podľa svojej aprobácie. Odbornosť 

vyučovania jednotlivých predmetov je v každom šk. roku súčasťou plánu práce školy. 

Pedagógovia spĺňajú aj kritérium katolíckeho vierovyznania a morálnej bezúhonnosti. Všetci 

pedagógovia základnej školy majú pravidelnú duchovnú formáciu. Škola má  duchovného 

správcu a pôsobia v nej tiež rehoľné sestry ako kvalifikované vyučujúce. V školskom klube detí 

pôsobia  2 kvalifikované vychovávateľky.  

Kvalifikačné požiadavky spĺňajú všetci vyučujúci. Prvú atestáciu má 9 učiteľov.  

Výchovný poradca sa venuje  žiakom  1. až 9. ročníka.  V spolupráci s CPPP a P im poskytuje 

odbornú pomoc pri výbere vhodnej strednej školy. V rámci  ďalšieho vzdelávania učiteľov, 

pedagogickí pracovníci školy absolvovali tieto formy štúdia: 

Funkčné inovačné vzdelávanie 1 ukončené  

Štúdium vedúcich pedagogických pracovníkov 2 ukončené 

1. atestácia 9 ukončené  

Adaptačné vzdelávanie 3  ukončené 
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2.4 Organizácia prijímacieho konania 

Na prijatie má škola tieto požiadavky: 

a. do 1. ročníka 

 žiadosť rodičov žiaka (resp. zákonných zástupcov) o prijatie   

 katolícke vierovyznanie, alebo písomný súhlas rodičov s výchovou a vzdelávaním v 

duchu katolíckej viery a morálky 

 splnenie podmienok stanovených v § 60 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.    o výchove 

a vzdelávaní 

b. do vyšších ročníkov 

 žiadosť rodičov žiaka  (resp. zákonných zástupcov) o prijatie   

 katolícke vierovyznanie, alebo písomný súhlas rodičov s výchovou a vzdelávaním v 

duchu katolíckej viery a morálky 

 porovnateľný ŠkVP absolvovaného primárneho vzdelávania 

 cudzí jazyk a stupeň jeho zvládnutia  

2.5 Dlhodobé projekty  

Naša základná škola sa aktívne zapájala a zapája  do viacerých projektov ako Infovek, 

Otvorená škola, Otvorená škola – oblasť športu, Modernizácia vzdelávania na ZŠ, Digitálni 

Štúrovci  a mnohých ďalších aktivít a športových projektov v rámci mesta, farnosti či diecézy. 

Veľmi dobrá je i spolupráca s inými základnými školami v meste. Škola  má i dlhodobé 

zahraničné kontakty so školami zapojenými v spoločnom projekte COMENIUS “Building 

Europe Toghether“ a tiež s farnosťou a školou v poľskom Tropie, rodisku sv. Svorada. Škola 

realizovala a realizuje nasledovné projekty: 

Projekty:    Rok 

Comenius    2004-2007 

Infovek    od r. 1998 

Digitálni Štúrovci    2005 

Správaj sa normálne     2009 

Sme v škole    2009 

Otvorená škola – oblasť športu    2008 

Otvorená škola    2008 

Modernizácia vzdelávania na ZŠ    2009-2012 

Renovabis    2011 
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Zelená škola     2013 

NP „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“  2013  

NP „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva” 2013 

NP „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva” 2013 

Digiškola         2014   

NP „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania  2014  

sociálno-patologických javov.! 

AMV projekt -Aktivizujúce metódy vo výchove    2015 

NP „Nové trendy vzdelávania učiteľov AJ  na ZŠ - ENGLISHONE".2015 

Projekt Erasmus + Mobilitity jednotlivcov     2015   

Škola spolupracuje so ZŠ v meste Trenčín, katolíckymi školami v blízkom okolí, 

mestom Trenčín, katolíckymi školami Nitrianskej diecézy, Pedagogickou a sociálnou 

akadémiou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Policajným zborom, farským úradom v Trenčíne, 

CPPP a P v Trenčíne, ŠPÚ v Bratislave, Krajskou knižnicou M. Rešetku. 

2.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Pri ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta je založené občianske združenie - Rodičovské 

združenie pri ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne. Cieľom spoločenstva je podpora 

kvalitnej  výchovy a vzdelávania detí založených na kresťanských zásadách. Volení 

zástupcovia rodičov sa pravidelne stretávajú nielen na triednych združeniach, pracovných 

stretnutiach s vedením školy, ale i na spoločných duchovných, kultúrnych a spoločenských 

akciách školy. Rodičia spolupracujú pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, 

pomáhajú škole realizovať  výchovno-vzdelávacie úlohy, podporujú projektovú činnosť školy 

a zabezpečujú potrebnú finančnú a materiálnu výpomoc. Úzko spolupracujú s vedením školy 

pri organizovaní letných táborov, školy v prírode, exkurzií a školských výletov.  

Na škole pôsobí aj občianske združenie pre deti a mládež NODAM (pod vedením 

Kongregácie Školských sestier de Notre Dame), ktoré je zamerané na animačnú činnosť 

a voľnočasové  aktivity najmä v čase prázdnin a cez víkendy.  

ŠKD úzko spolupracuje aj s Pedagogickou a sociálnou akadémiou sv. Andreja-Svorada 

a Benedikta, kde sú vzdelávaní budúci absolventi v študijnom odbore učiteľstvo pre MŠ a 

vychovávateľstvo a sociálno-výchovný pracovník. Títo sa pripravujú na svoje budúce 

povolanie  absolvovaním súvislej praxe   a odborného predmetu praktického vyučovania v 

ŠKD.  
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2.7 Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta je plne organizovaná škola s kapacitou 200 žiakov. 

Škola má k dispozícii: 9 kmeňových učební, učebňu cudzích jazykov, multimediálnu učebňu,  

učebňu informatiky, školskú knižnicu, telocvičňu a posilňovňu. Súčasťou školy je aj výdajňa 

stravy, multifunkčné ihrisko, mini ihrisko pre ŠKD, 5 kabinetov. Tri kmeňové učebne na 1. 

stupni a 4 kmeňové učebne na 2. stupni sú vybavené interaktívnou tabuľou a dataprojektorom. 

Interaktívne tabule sú aj súčasťou multimediálnej,  jazykovej učebne. Každoročne škola 

získava nové hardvérové a softvérové vybavenie.  V oboch budovách sme zabezpečili maľovku 

učební a úpravu okolia školy. Škola sa snaží v rámci svojich možností budovať moderný 

interiér – bol zakúpený školský nábytok do všetkých tried, lavičky do šatní, stoličky a stoly do 

jedálne, šatňové skrinky pre žiakov 1. stupňa,  rekonštruované šatne, sociálne zariadenie 

v oboch budovách, vstupné dvere, podlahy v budove na Ul.1.mája 7, vymenené dvere na 

učebniach, podlahy v jedálni, zmodernizované exteriérové vybavenie pre ŠKD. Pokračujeme 

v obnove a úprave okolia školy. Podarilo sa nám zatrávniť plochy, vysadili sme nové stromy 

a pripravujeme rozšíriť vonkajšie priestory ŠKD okolo budovy na Ul.1.mája 9. Taktiež bol 

zrekonštruovaný  vstup do budovy na Ul.1.mája 9 a vyriešené  samostatného vykurovania 

oboch budov výstavbou kotolne. 

2.8 Škola ako životný priestor 

Škola sa nachádza v tichom prostredí v centre mesta. V interiéri školy sa snažíme 

vytvárať estetické prostredie a modernizovať prostredie a zariadenie školy tak, aby 

zodpovedalo požiadavkám na modernú školy 3. tisícročia. Pretože ani jedna z budov nie je vo 

vlastníctve školy, alebo jej zriaďovateľa nemôžeme sa uchádzať o výraznú podporu a grant 

určený na rekonštrukcie z ESF. Výraznou oporou pri financovaní menších najmä interiérových 

úprav je rodičovské spoločenstvo, ktoré nám pomáha formou sponzorských darov. 

2.9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

Vytváranie podmienok bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého 

vyučovacieho procesu. Postupuje sa podľa platných predpisov, nariadení, vyhlášok, noriem 

a pod.  Škola má vypracovanú  osnovu vstupného školenia bezpečnosti práce, dodržiavania 

osobnej hygieny a protipožiarnej ochrany pre zamestnancov školy. Jej obsahom sú predpisy a 

normy v oblasti BOZP a PO, umiestnenie lekárničky prvej pomoci, vybrané ustanovenia 

vyhlášky o evidencii úrazoch žiakov a študentov, traumatologického plánu, nariadenie vlády o 



 

Základná škola sv. Andreja - Svorada a Benedikta v Trenčíne 

Školský vzdelávací program  SVORAD A BENEDIKT 
 

10 

 

 

ochrane zdravia zamestnancov pri práci, o bezpečnej prevádzke a používaní strojov, Zákonníka 

práce, o prácach mladistvých, poskytovaní prvej pomoci, o požiarnom nebezpečenstve v 

organizácii, inštruktáži používania prenosných hasiacich prístrojov a ďalšie. 

Oblasť BOZP a PO pre našu školu zabezpečuje externý bezpečnostný technik. 

Organizuje pravidelné školenia zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti 

požiaru. Vykonáva pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a sleduje termíny revízií 

elektrických zariadení, bleskozvodov, plynových zariadení, vodných hydrantov a hasiacich 

prístrojov. Škola zabezpečuje odstránenie nedostatkov zistených pri revízii.  

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú 

zakotvené v školskom poriadku a všetci žiaci sú s nimi oboznámení. Ich dodržiavanie 

kontrolujú jednotliví vyučujúci, triedny učiteľ, bezpečnostný technik školy a vedenie školy. 

Škola má dôležitú úlohu pri zabezpečovaní podmienok pre zdravý vývin a pre ochranu 

zdravia žiakov. V rámci tejto úlohy na začiatku každého školského roka triedny učiteľ 

oboznámi žiakov so školským poriadkom, poučí ich  o predpisoch a zásadách BOZP, oboznámi 

ich s požiarnymi a poplachovými smernicami. Triedny učiteľ urobí o poučení zápis do triednej 

knihy.  Pred kurzom lyžovania, školou v prírode, exkurziami, športovými akciami  a pod. sú 

žiaci osobitne poučení. V rámci ochrany života a zdravia sa nacvičuje požiarny poplach. Škola 

má vypracované prevádzkové poriadky pre jednotlivé učebne, s ktorými sú žiaci oboznámení 

vždy na prvej vyučovacej hodine. Vyučujúci majú povinnosť celoročne prihliadať na 

bezpečnostné predpisy. Na všetky akcie, ktoré sa konajú mimo priestorov školy je potrebný 

informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka. Každý úraz je žiak  povinný ihneď hlásiť 

vyučujúcemu. Vyučujúci je povinný zapísať úraz do knihy úrazov, ktorá je uložená v kancelárii 

školy. 

Vo všetkých priestoroch školy a v celom jej areáli je zakázané fajčiť a požívať alkohol. 

2.10 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických pracovníkov. 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u 

pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností 

a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie 

potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu 

tradičnej školy na modernú. 

Vzdelávanie  pedagogických pracovníkov: 
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 Pedagógovia sa každoročne  zúčastňujú  odborných seminárov z jednotlivých  

predmetov podľa ponuky MPC. 

 Všetci členovia pedagogického zboru sú aktívne využívajú svoje  IKT zručnosti 

a absolvovali   cyklus vzdelávacích podujatí z tejto oblasti. Komunikácia v oblasti 

pedagogickej dokumentácie a ostatných písomností sa uskutočňuje vždy  aj 

elektronickou cestou. 

 Pedagogický zbor sa kontinuálne vzdeláva podľa priebežných ponúk vzdelávacích 

centier, plán kontinuálneho vzdelávania sa aktualizuje počas celého školského roka. 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov sa prevažne zameriava na cudzí jazyk, 

semináre týkajúce sa ŠkVP, IKT, nových metód vo vyučovaní, výuku žiakov so ŠVVP 

a prierezových tematík. 

 Hlavnou úlohou  ďalšieho vzdelávania sa pedagógov je  zdokonaľovanie a 

modernizácia metód a foriem ich práce. Ako výrazný problém vnímame  organizovanie 

týchto vzdelávacích podujatí v čase školského vyučovania, 

Základná myšlienka  ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

 Ďalšie vzdelávanie je právom a povinnosťou každého pedagogického a odborného 

zamestnanca. 

 Každý pedagogický a odborný zamestnanec školy má možnosť ďalšieho vzdelávania za 

rovnakých podmienok. 

 Ďalšie vzdelávanie a zdokonaľovanie profesionality každého pedagogického a 

odborného zamestnanca školy má odraz v jeho finančnom ohodnotení a profesijnej 

kariére v súlade so systémom Kariérneho rastu MŠVV a Š  SR. 

  Základnou hodnotou ďalšieho vzdelávania každého pedagogického a odborného 

zamestnanca školy má byť kvalita vzdelávania a nie formálne získavanie certifikátov. 

 Vedenie školy sa aktívne podieľa na určovaní cieľov a obsahu, vzdelávania, koordinuje 

stav vzdelávania podľa aktuálnych potrieb školy. 

 

 

 

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 

PROGRAMU 
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V rámci výchovno–vzdelávacej činnosti má katolícka škola špecifické poslanie. Sleduje 

tie isté kultúrne a výchovné ciele ako školy štátne či súkromné, avšak je pre ňu 

charakteristické, že sa snaží vytvárať pre žiakov ovzdušie, ktoré je preniknuté duchom slobody 

a lásky podľa evanjelia. Výchovno-vzdelávací proces na našej školy je zameraný na 

poskytovanie kvalitného vzdelania a zodpovednej výchovy v duchu katolíckej viery a morálky. 

Veľký dôraz preto kladieme na hodnotovú orientáciu žiakov. Náš školský vzdelávací program 

vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu, skúseností, tradícií, požiadaviek rodičov, 

dlhodobo dosahovaných výsledkov a koncepcie rozvoja školy.  

 

Hlavnými prioritami vzdelávacieho programu našej školy sú: 

 hodnotová orientácia 

 kvalitná príprava na vyššie stupne vzdelania 

 cudzie jazyky 

 rozvoj IKT zručností 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život v duchu 

kresťanských zásad, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť 

problémy, pracovať v tíme, vzájomne komunikovať, mať snahu celoživotne sa vzdelávať. 

Usilujeme sa formovať u našich žiakov správny vzťah a viesť ho k zodpovednosti k životnému 

prostrediu. Žiakov eticky a spoločensky formujeme a postupne pripravuje na profesijný život. 

Zameriavame sa na získavanie a rozvoj IKT a jazykových zručností. Pomáhame žiakom 

budovať vieru a osobný vzťah k Bohu.  

3.1 Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania ) 

Vychádzajúc zo SWOT analýzy:  

Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú: 

 Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 Zodpovedná výchova. 

 Kvalitný duchovno-výchovný projekt školy. 

 Pestrá ponuka duchovných aktivít. 

 Pestrá ponuka mimoškolských aktivít, kvalitná práca v CVČ. 

 Individuálny prístup. 

 Práca so žiakmi s ŠVVP. 

 Dobré medziľudské vzťahy v pedagogickom zbore. 
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 Dobrá spolupráca škola – rodina. 

 Dobré umiestenie absolventov na stredných školách i napriek vysokému percentu 

žiakov 1.stupňa, ktorí pokračujú v štúdiu na osemročných gymnáziách. 

 Školský vzdelávací program, ktorý je zameraný na posilnenie vyučovania informatickej 

výchovy, informatiky a 1. cudzieho jazyka. 

 Vyučovanie informatickej výchovy od 1. ročníka. 

 Vyučovanie AJ na 1 stupni od 1. ročníka. 

 Tvorba a pravidelné vydávanie  školského časopisu. 

 Prítomnosť rehoľných sestier Notre Dame a tiež kňazov vyučujúcich na škole. 

 Kvalitná spolupráca s Pedagogickou a sociálnou akadémiou sv. Andreja-Svorada 

a Benedikta v Trenčíne. 

Slabé stránky: 

 Potreba väčšieho vonkajšieho športového areálu – lokalita v centre mesta to zatiaľ 

neumožňuje. 

 Zastarané priestory školy (chýbajúci bezbariérový prístup, výmena okien, oprava fasády 

a strechy v budove na Ul. 9.mája, ktorá je výpožičke od mesta Trenčín). 

 Všetky učebne v budove na Ul.1.mája 9 nemajú zabezpečené pokrytie wifi signálom. 

 Podcenenie zdravého životného štýlu niektorými žiakmi, nedostatočný záujem o pohyb 

a správnu životosprávu. 

 Odchod žiakov na osemročné gymnáziá, čím sa výrazne mení  vedomostné zloženie 

tried na 2.stupni. 

 Nižšia naplnenosť v niektorých ročníkoch. 

Príležitosti školy vidíme v:  

 Možnostiach získavania finančných prostriedkov z existujúcich fondov, nadácií 

a grantov. 

 Zapojení sa školy do medzinárodných projektov spolupráce (Socrates/Comenius). 

 Využívaní tvorivého potenciálu pedagogických pracovníkov pri tvorbe metodických 

materiálov a učebníc. 

 Permanentnej propagácii školy a budovaní jej dobrého mena.  

 Pokračovať v internom vzdelávaní pedagógov vo forme otvorených hodín a odborných 

seminárov, a v rámci zvyšovania kvalifikácie využívať možnosti rozširujúcich štúdii 

ŠKŠ a ŠIŠ v príslušných MPC alebo na vysokých školách. 
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 Permanentnej motivácii žiakov k zapájaniu sa do olympiád a vedomostných súťaží. 

Prekážky v rozvoji školy sú: 

 Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu predkladaných zámerov. 

 Pretrvávajúci problém s financovaním školských zariadení (ŠKD, CVČ a výdajná 

školská jedáleň) tieto sú financované iba do výšky 88 % príspevku pre štátne školské 

zariadenia. 

 Nepriaznivý demografický vývoj. 

 Nevýhodná poloha z hľadiska dochádzania žiakov - škola sa nachádza mimo sídlisk 

a obytných štvrtí. 

 Vysoký podiel administratívnej činnosti zaťažujúcej prácu pedagogických 

zamestnancov. 

3.2 Zameranie školy a stupeň vzdelania 

Škola bola zriadená Biskupským úradom v Nitre a zaradená do siete základných škôl 

dňa 18. augusta 1992. Vzdelanie získané na ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta je rovnocenné 

so vzdelaním získaným na štátnych školách, o čom svedčí aj umiestnenie žiakov v súťažiach a 

ich úspešnosť na prijímacích pohovoroch na stredné školy. Dôležitým poslaním našej školy je 

osvojovanie kresťanských postojov, etických a mravných hodnôt, a postupné formovanie detí 

na zrelé osobnosti. Naša škola ponúka: 

 duchovnú a mravnú formáciu  

 kvalitnú prípravu na stredoškolské štúdium 

 rozvíjanie komunikačných zručností žiakov v cudzích jazykoch s ohľadom na ich 

schopnosti: anglický a nemecký jazyk 

 aktívne využívanie IKT 

 environmentálnu výchova 

 rozvoj emocionálnej inteligencie a sociálneho cítenia 

Dôraz kladieme na vytváranie kresťanského spoločenstva v rámci triedy i celej školy 

v rámci, ktorého ponúkame spoločné duchovné aktivity – sv. omše, modlitby, adorácie, a tiež 

širokú ponuku záujmových aktivít v rámci CVČ, športové, kultúrne a spoločenské akcie 

a aktivity. 

 

 



 

Základná škola sv. Andreja - Svorada a Benedikta v Trenčíne 

Školský vzdelávací program  SVORAD A BENEDIKT 
 

15 

 

 

3.3 Profil absolventa 

Stupeň vzdelania:  ISCED 1 

Dĺžka štúdia:  4 roky 

Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho 

programu ostatného ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom 

vzdelaní je vysvedčenie. Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na 

nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania alebo adekvátnom stupni viacročného 

gymnázia. 

Absolvent primárneho vzdelávania na našej škole má svojím vystupovaním robiť dobré 

meno škole, je schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, vie objektívne hodnotiť svoju 

úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, dokáže sa starať sa i o svoje fyzické i psychické 

zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, dokáže pracovať s rôznymi zdrojmi informácií. Je si 

vedomý svojich kvalít a je dobre pripravený zvládať učivo na vyššom stupni vzdelávania. 

Ako absolvent katolíckej školy má vybudovanú základnú hodnotovú orientáciu v duchu 

evanjeliových hodnôt, a vyznačuje sa hlbokou úctou k človeku a všetkému stvoreniu. 

Konkrétne oblasti rozvoja kompetencií: 

Absolvent má: 

 kompetencie v oblasti hodnôt 

 rozumie základným kresťanským životným postojom viery, nádeje a lásky,  

 odhaduje dôsledky vlastného správania a konania,  

 rozvíja duchovné hodnoty,  

 rozumie základným druhom kresťansko-katolíckej modlitby, 

 rozvíja vlastné svedomie,  

 objavuje svoj duchovný rozmer,  

 spoznávaním seba samého hodnotí svoje činy, dokáže si priznať vinu a viesť k náprave,  

 správne posudzuje svoje konanie,  

 buduje si základnú hodnotovú orientáciu, je vyrovnanou osobnosťou, 

 chráni život, spoznáva práva rodiny, žien, detí, každého človeka bez rozdielu viery či 

rasy, 

 poznáva všeobecné morálne hodnoty. 

 sociálne komunikačné kompetencie  
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 vyjadruje sa /ústne i písomne/ súvisle, výstižne a kultivovane písomnou formou 

primeranou primárnemu stupňu vzdelávania,  

 dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a 

vyjadriť svoj názor, 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,  

 rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej 

komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,  

 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie,  

 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej 

komunikácie,  

 v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, 

uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných 

situácií.  

 kompetencie uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti 

poznávať v oblasti vedy a techniky 

 používa základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v 

každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické 

modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely),  

 je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré 

smerujú k systematizácii poznatkov. 

 kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií  

 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, 

 ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,  

 dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, aktívne 

vyhľadávať informácie na internete,  

 vie používať rôzne vyučovacie programy,  

 získal základy algoritmického myslenia,  

 chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,  

 vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.  

 kompetencia učiť sa učiť sa  
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 má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových 

postupov, 

 uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov,  

 vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v 

iných činnostiach,  

 uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok. 

 kompetencia riešiť problémy  

 plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými,  

 primerane svojej detskej skúsenosti vie formulovať problém,  

 hľadá spôsoby riešenia vzniknutého problému,  

 vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať 

ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich 

vedomostí a skúseností z danej oblasti,  

 pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti 

riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri 

podobných alebo nových problémoch,  

 pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným spôsobom. 

 osobné, sociálne a občianske kompetencie  

 má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,  

 uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,  

 dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,  

 uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym 

trávením voľného času,  

 dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,  

 uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,  

 má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,  

 dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri 

spoločnej práci,  

 uvedomuje si význam sociálno-emočnej klímy v triede a svojím konaním prispieva k 

dobrým medziľudským vzťahom.  

 kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry  
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 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,  

 dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na 

úrovni primárneho vzdelávania),  

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote.  

 

 

 

Stupeň vzdelania:  ISCED 2 

Dĺžka štúdia:  5 rokov 

Absolvent programu nižšieho sekundárneho vzdelávania získa vysvedčenie s doložkou 

– so špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Tým splní 

podmienku na pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni (na 

všeobecnovzdelávacom alebo odborno-vzdelávacom type vzdelávania), v priebehu ktorého 

ukončuje povinné základné vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku). 

Dosiahnutie tohto stupňa vzdelania je pre všetkých žiakov nevyhnutnou podmienkou 

pokračovania v ďalšom štúdiu. 

Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania školy by mal svojím vystupovaním robiť 

dobré meno škole, vytvárať dobré medziľudské vzťahy, dokázať hodnotiť svoju úlohu v škole, 

v rodine a v spoločnosti. Je kvalitne pripravený na zvládnutie celoplošného testovania a iných 

externých meraní. Osvojil si základné vedomosti a experimentálne zručnosti jednotlivých 

prírodovedných a spoločenskovedných predmetov. Je schopný na úrovni svojho poznania 

vnímať svetové dejiny, históriu a kultúru vlastného národa. Má schopnosť presadzovať 

ekologické prístupy pri riešení problémov. Je pripravený pre štúdium vo vyššom sekundárnom 

vzdelávaní. Dokáže prevziať zodpovednosť za svoj život.  

Ako absolvent katolíckej školy má vybudovanú základnú hodnotovú orientáciu v duchu 

evanjeliových hodnôt, a vyznačuje sa hlbokou úctou k človeku a všetkému stvoreniu. Upevňuje 

si vieru a rozvíja svoj osobný vzťah k Bohu.  

Absolvent má: 

 kompetencie v oblasti hodnôt 

 má základnú hodnotovú orientáciu 

 spoznáva svoje miesto a úlohy v živote oceňuje skúsenosti druhých ľudí – vzorov z 

dejín Cirkvi  
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 je pripravený niesť zodpovednosť 

 učí sa odhadnúť dôsledky rozhodnutí a činov človeka 

 oceňuje prínos kresťanských hodnôt v ľudskej kultúre 

 rozhoduje o svojich hodnotách a cieľoch 

 oceňuje postoj vzájomnej tolerancie medzi mladými ľuďmi 

 objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na pohlavie 

 objavuje kresťanský pohľad na zmysel života človeka 

 chráni práva rodiny, žien, detí, každého človeka bez rozdielu viery či rasy 

 zasadzuje sa za ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť 

 chráni prírodu ako Božie dielo a zasadzuje sa za správne iniciatívy na ochranu  

životného prostredia 

 uznáva všeobecné morálne hodnoty 

 snaží sa v spoločnosti, rodine, pracovnom kolektíve presadzovať a prakticky žiť 

princípy ohľaduplnosti, porozumenia 

 kompetencie k celoživotnému učeniu sa  

 uvedomuje si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja 

 dokáže spracovávať nové poznatky a informácie a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa 

 dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať 

 kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu 

 sociálne komunikačné kompetencie  

 dokáže používať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu 

 jeho prejav/ústny a písomný/ je adekvátny situácii a účelu komunikácie  

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie  

 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti 

 dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch 

 kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

  má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja 

 dokáže využívať IKT pri vzdelávaní 

 vyberá a hodnotí získané informácie, spracúva ich a používa vo svojom učení a v iných 

činnostiach 
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 kompetencie riešiť problémy  

 uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy a analyticko-kritickom a tvorivom 

myslení  

 je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

 dokáže rozpoznať klady a zápory pri jednotlivých riešeniach  

 má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov 

 kompetencie občianske  

 uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, 

uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,  

 chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme 

 zaujíma sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti 

  je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

 kompetencie sociálne a personálne  

 dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, chápe a dokáže 

prebrať svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce 

  vie si stanoviť svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi schopnosťami, 

záujmami a potrebami  

 dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky svojho správania 

  dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe 

význam  

 dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu, buduje si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku 

 osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,  

 dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania  

 podieľa sa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom kolektíve, pracovnej skupine 

 kompetencie pracovné  

 dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje 

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov  

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny  

 chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní 
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 dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach 

 kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti  

 dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so 

zámerom dosiahnuť ciele, v práci aj v každodennom živote 

 kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúr  

 dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom 

vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia  

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie  

 cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície  

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu)  

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám 

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

 

3.4 Pedagogické stratégie 

Špecifikum našej školy spočíva vo vytváraní kvalitných medziľudských vzťahov ako 

medzi žiakmi, tak i medzi učiteľmi a žiakmi. Usilujeme sa o budovanie spoločenstva 

v triedach, v pedagogickom zbore i na škole. Dôležité je, aby výchovno-vzdelávacie stratégie 

podporovali rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v súlade so zámermi školy využívaním 

postupov a metód podporujúcich princípy tolerancie a spolupráce, tvorivosti a rozvoja 

kritického myslenia u žiakov. Sú to stratégie, ktoré pomáhajú objavovať, rozvíjať a podporovať 

identitu dieťaťa, jeho nezávislé kritické myslenie, schopnosť porozumieť druhej osobe, 

kreatívne riešiť problémy ako aj vytvárať si vlastný názor a prezentovať ho. Dôraz kladieme na 

samostatnosť a zodpovednosť za učenie, ale aj tímovú prácu a zodpovednosť za dosiahnutie 

skupinového cieľa. 

Naším cieľom je využívať výchovné a vzdelávacie stratégie na zefektívnenie výučby 

metódami zážitkového učenia, rôznymi formami vyučovania (integrované, skupinové, 

individuálne, kooperatívne),  dôraz kladieme na rešpektovania potrieb žiakov (rozvoj nadania 

a práca so slabo prospievajúcimi žiakmi) spôsobom delenia tried na skupiny vo vyučovaní 

cudzích jazykov, informatiky. Podporujeme výučbu pomocou IKT, didaktickej techniky, 

semináre, diskusie, samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentáciu a 

obhajobu výstupov, praktickú výučbu pred teoretizovaním, presadzujeme vyučovanie v rôznom 

prostredí- trieda, odborná učebňa, knižnica, exkurzie, športové aktivity, tvorivé dielne, účelové 
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kurzy, turnaje, športové sústredenia, rôzne výchovné aktivity súvisiace so vzdelávaním. 

Formou samostatných a tímových projektov, vytváraním motivačného a aktivizujúceho 

pracovného prostredia rozvíjame schopnosť žiakov tvorivo myslieť. Usilujeme sa rozvíjať 

algoritmické myslenie a vedieť ho využívať na riešenie každodenných praktických problémov.  

Vo vyučovacích metódach budeme uplatňovať: 

 participatívne metódy- dialóg a diskusia 

 situačné (prípadové) metódy  

 inscenačné metódy (metódy hrania rol)  

 brainstormingové metódy (burza dobrých nápadov)  

 kognitívne metódy 

 zážitkové metódy 

 

3.5 Zabezpečenie výučby pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Ak je zdravotné znevýhodnenie žiaka takého charakteru, že je mu potrebné vytvoriť 

špeciálne podmienky na vzdelávanie, takýto je na škole evidovaný ako žiak so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, za podmienky súhlasu jeho zákonného zástupcu.  

Potvrdenie o tom, že žiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vydáva podľa 

kompetencií školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie na základe odborného 

vyšetrenia.  

Každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má vypracovaný 

individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý vypracováva škola spoločne so školským 

zariadením výchovného poradenstva a prevencie podľa kompetencií. Žiak môže mať špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby počas celého vzdelávacieho cyklu alebo len počas limitovaného 

obdobia, čo sa posudzuje na základe výsledkov odborného vyšetrenia školského zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie.  

Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sa vzdelávajú v 

bežnej triede základnej školy, sú zabezpečené odborné personálne, materiálne, priestorové a 

organizačné podmienky v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej jeho individuálnym potrebám.  

Súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so ŠVVP je individuálny výchovno-vzdelávací 

program. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho 

špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.  

Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje:  
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 základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces 

 požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy 

 modifikáciu učebného plánu a učebných osnov  

 aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov 

 špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka 

 špecifiká organizácie a foriem vzdelávania  

 požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných 

pomôcok 

 zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, 

psychológa, logopéda a iných  

 

Na škole zatiaľ nepôsobí školský špeciálny pedagóg. Pri zabezpečovaní vzdelávania 

žiakov so ŠVVP naša škola dlhoročne úspešne spolupracuje s CPPP a P v Trenčíne. Od  šk. 

roku 2012/2013 na škole pôsobí asistent učiteľa pre žiaka so zrakovým postihnutím. 

3.6 Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  

Sociálne znevýhodnené prostredie (ďalej SZP) je pre žiaka rodina:  

 ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške 

životného minima,  

 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 (napr. žiak nemá vyhradené 

miesto na učenie, nemá vlastnú posteľ, nie je zavedená elektrická prípojka a pod.).  

Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia venujeme osobitnú starostlivosť 

v spolupráci s výchovným poradcom. Dobrá je spolupráca s rodičmi a Rodičovským združením 

pri ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta pri poskytovaní finančnej pomoci pri organizovaní 

kurzov lyžovania, plávania a pod. 
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3.7 Prierezové témy 

3.7.1 Dopravná výchova  

Úlohou dopravnej výchovy je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej 

premávke – ako chodcov alebo cyklistov – pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy 

budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte 

školy, alebo na detskom dopravnom ihrisku. So základmi dopravnej výchovy začíname už od 1. 

ročníka v rámci prvouky,  neskôr vlastivedy, náboženstva a pod. Žiaci vyšších ročníkov si 

osvojujú zásady zodpovedného a bezpečného správania v cestnej premávke z pozície chodca či 

cyklistu. Dopravná výchova je aj súčasťou účelového cvičenia Ochrana života a zdravia. 

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 

 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  

3.7.2 Osobnostný a sociálny rozvoj 

Cieľom prierezovej témy je rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, 

sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a 

sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a 

práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné 

medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, podporovať 
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svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu šikanovania, 

agresivity, užívania návykových látok). Prierezová oblasť je integrálnou súčasťou celého 

výchovno – vzdelávacieho programu školy. Má svoje uplatnenie vo všetkých vzdelávacích 

i výchovných aktivitách. Je výchovným štýlom školy. Mimoriadne zastúpenie má vo vyučovaní 

katolíckeho náboženstva a práce triednych učiteľov na triednických hodinách. Žiakov vedieme 

k sebareflexii, hľadaniu hodnôt, 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.  

3.7.3  Environmentálna výchova 

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. Katolícka škola považuje ochranu 

života a prírody za mimoriadne dôležitú. Život je darom, najvyššou hodnotu, ktorú je potrebné 

chrániť. Žiakov vychovávame k tomu, aby poznali zákonitosti prírody, neničili ju a zodpovedne 

zaobchádzali so životným prostredím. Téma sa prelína v takých vyučovacích predmetov ako 

sú: prírodoveda, vlastiveda, pracovné vyučovanie, náboženstvo, biológia,  občianska výchova, 

ekológia... Praktická výchova k ochrane prírody je súčasťou predmetových a triednych 

vychádzok, exkurzií a školských výletov. 

V rámci prierezovej témy budeme rozvíjať osobnosť žiaka tak, aby dokázal: 

 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 
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 využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a 

spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce 

V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť:  

 vnímať život ako najvyššiu hodnotu 

 pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja 

ľudskej spoločnosti 

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu 

 podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom 

praktickej výučby  

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia 

 schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu 

 prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému 

prostrediu 

 rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť  

3.7.4 Mediálna výchova  

Médiá sú faktorom, ktorý dosť výrazne ovplyvňuje formovanie mladého človeka. 

Našim zámerom je viesť žiakov k tomu, aby dokázali kriticky, zmysluplne a selektívne 

využívať médiá. Táto prierezová téma sa prelína takmer všetkými prírodnými, spoločensko-

vednými predmetmi. Svoje podstatné miesto má vo vyučovaní predmetov informatická 

výchova, informatika a katolícke náboženstvo, na ktorých rozvíjame u žiakov schopnosti 

rozlišovať dobro a zlo, spoznávať pravé hodnoty a odolávať manipulácii a negatívnym 

vplyvom niektorých médií. Vysielania v školskom rozhlase, web školy a tvorba školského 

časopisu významnou mierou prispeje k účinnej implementácii a aplikácii mediálnej výchovy do 

ŠkVP. 

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 selektovaní využívali médiá a 
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ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu 

a mravnú) 

 schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných 

informácií 

 schopnosť 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 na svoju osobnosť a snažiť sa ich 

zodpovedným prístupom eliminovať  

3.7.5 Multikultúrna výchova 

Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je 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. Edukačná činnosť je zameraná na to, 

aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci 

rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, 

históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu s 

ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Multikultúrna výchova je 

začlenená do viacerých predmetov. Najväčší podiel majú spoločenskovedné predmety dejepis, 

geografia a občianska náuka. Poznávanie iných kultúr je však aj súčasťou výučby cudzích 

jazykov, náplňou predmetov vzdelávacej oblasti umenie a kultúra a tiež aj predmetu katolícke 

náboženstvo. 

3.7.6 Ochrana života a zdravia 

Ochrana života zdravia sa na škole realizuje prostredníctvom jednotlivých učebných 

predmetov ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení. Snahou 

je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným 

predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v 

prírode. Prierezová téma sa zameriava na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom 

priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a 

prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách 

vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. U žiakov sa 

formuje vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, zdravia a života ostatných ľudí. 
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Ľudskému životu sa venuje veľká pozornosť v predmetoch prírodoveda a biológia. 

Náboženstvo buduje u žiakov pevné postoje vedúce k ochrane ľudského života od počatia až po 

prirodzenú smrť. Výrazná pozornosť sa venuje aj ochrane zdravia pred nežiaducimi vplyvmi 

ako je alkohol, drogy, nezdravý spôsob života. V oblasti telesnej zdatnosti významnú úlohu 

zohráva telesná a športová výchova, záujmová činnosť, športové aktivity a  kurzy organizované 

školou. 

3.7.7 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. Prierezová téma má svoje najširšie zastúpenie vo vzdelávacej 

oblasti jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, ale i človek a hodnoty. 

Významnú úlohu zohrávajú slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk. 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. Žiaci 

získavajú kompetencie správnej rétoriky, kultivovaného prejavu, schopnosti prezentovať svoj 

názor, diskutovať a vedieť prijať i iné stanovisko. Žiaci vyšších ročníkov sú schopní spracovať 

vlastný projekt aj v elektronickej forme. 

3.7.8 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

Úlohou tejto prierezovej témy 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 predovšetkým mesta Trenčín a  trenčianskeho 

regiónu – na funkčné využívanie historických regionálnych ukážok: môj rodný kraj – kraj, kde 

žijem; škola a jej okolie; moja trieda; mesto, v ktorom žijem; čo sa mi v našom kraji najviac 

páči; čím sa pýši naše mesto (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 
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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.  

Základom našej kultúrnej identity, ako aj zdrojom historického vedomia, patriotizmu a 

vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, je tradičná ľudová kultúra – kultúra, ktorú 

vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva – využitie danosti regiónu, 

návšteva ľudového majstra, dielne, výstavy – spoznávanie tradičných ľudových remesiel, 

ľudovoumeleckých výrobkov regiónu, tradičné jedlá, vlastná tvorba (remeslá), spoznávanie 

staviteľských pamiatok v regióne, obci, poznatky využiť vo výtvarnom zobrazovaní; tvorba 

zbierky ľudovej hudobnej kultúry, jej prezentácia (piesne, zvyky regiónu, vlastná tvorba – 

spevník regiónu); poznávanie vyčítaniek, hádaniek, básní, ľudovej piesne, tanec, ľudové kroje 

(hudobný, pohybový, výtvarný prejav), príslovie, porekadiel, pranostík, bájok, rozprávok: 

ľudových, autorských, povestí a pod. – skúmanie vlastnej kultúry, skúmať a objavovať vlastnú 

kultúru a spoznávať iné kultúry v oblasti ľudových tradícií.  

3.7.9 Finančná gramotnosť 

 

     V tejto prierezovej  téme je v jednotlivých predmetoch  zapracovaný Národný štandard 

finančnej gramotnosti tak, aby žiaci postupne získavali  postoje k svetu financií a jeho 

správnemu vnímaniu.  Vhodnou formou chceme žiakov naučiť ako rozumne nakladať 

s nadobudnutými hodnotami, ako s nimi hospodáriť, ako rozumne nakladať, ako plánovať ich 

použitie a ako sa postarať o svoju budúcnosť. So žiakmi chceme viesť dialógy, prednášky 

a besedy o správnom postoji k peniazom a ich vplyve na spoločnosť. Vhodnými predmetmi pre 

riešenie tejto témy sú predmety ako matematika, občianska náuka, informatika.  

 

3.7.10 Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Súčasťou inovovaného ŠVP /platného od 1.9. 2015 pre 1. a 5. ročník / je prierezová 

téma Výchova k manželstvu a rodičovstvu  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 
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a citlivý prístup pedagóga. Naša škola bude  využívať pomoc alebo služby relevantných 

odborníkov  a plniť úlohy rozpracované v duchovno výchovnom projekte školy.  

 

3.7.11 Realizácia prierezových tém 

Prierezové témy realizujeme najmä prostredníctvom nasledovných foriem: 

Prierezové témy Samostatný 

predmet 

 

Kurz 

Blokové 

vyučovanie 

Projekt Začlenenie 

do 

predmetov 

Iné aktivity 

Dopravná výchova  

 

 áno Správaj sa 

bezpečne 

áno Besedy 

Prednášky PZ 

SR 

Osobnostný  

a sociálny 

rozvoj 

 

 Deň narcisov 

Deň matiek 

Október – 

mesiac 

úcty k 

starším 

DVP 

Biela 

pastelka 

áno Besedy  

Kultúrne 

a športové 

podujatia 

nástenky 

Environmentálna 

výchova 

 

áno Svetový deň 

vody 

Svetový deň 

vtáctva 

Zelená 

škola 

DVP 

Klimatická 

spravodlivo

sť 

áno Starostlivosť 

o školskú zeleň, 

úprava okolia 

školy  

Ondrejský 

jarmok 

NODAM 

Besedy  

nástenky 

Mediálna výchova   DVP 

Sme v škole 

Zelená 

škola 

áno Ondrejský 

jarmok 

Deň matiek 

Multikultúrna 

výchova 

 

  DVP 

Boj proti 

hladu 

Misijná 

nedeľa 

Tehlička 

pre Afriku 

áno Ondrejský 

jarmok 

NODAM 

Ochrana života 

a zdravia 

 

 Mladý 

záchranár 

Účelové 

cvičenia 

Didaktické 

hry 

DVP 

Biele stužky 

Červené 

stužky 

áno Ondrejský 

jarmok 

Besedy 

nástenky 

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti 

  DVP áno Ondrejský 

jarmok 

Duchovné 

okienko 

Regionálna výchova 

a tradičná ľudová 

 áno DVP áno Ondrejský 

jarmok 



 

Základná škola sv. Andreja - Svorada a Benedikta v Trenčíne 

Školský vzdelávací program  SVORAD A BENEDIKT 
 

31 

 

 

kultúra 

 

Umelecké 

súťaže 

 
Finančná gramotnosť 
 
 
 
 
 

 áno Poznaj 

svoje 

peniaze 

áno Ondrejský 

jarmok 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

 áno DVP 

Biele stužky 

Boj proti 

hladu 

áno Jasličková 

slávnosť 

Deň matiek 

Červené stužky 

 

DVP – duchovno-výchovný projekt školy 

 

4 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

4.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

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

jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, 

kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Hodnotenie má viesť k pozitívnemu vyjadrovaniu a má 

byť pre žiakov motivujúce. Mimoriadne dôležitou súčasťou hodnotenia je preto povzbudenie 

do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Nehodnotí sa osoba 

žiaka, ale jeho výkon, overovaný problém. Dôležité je uplatňovať primeranú náročnosť 

a pedagogický takt, sústrediť sa na individuálny pokrok každého žiaka, učiteľ nemá žiaka 

porovnávať, rozdeľovať na úspešných a neúspešných. Pri hodnotení učebných výsledkov 

žiakov budeme brať ohľad na jedinečnosť dieťaťa a u žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho 

školský výkon.  

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania.  

Pri hodnotení výsledkov žiakov sa riadime týmito zásadami: 

 Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 

 Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka. 

 Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 

 Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 

 Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov 

a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou 
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výsledkov rôznych činnosti žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi podľa 

potreby s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi. 

 Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 

 Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne. 

 V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie 

stanovený po vzájomnej dohode. 

 Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 

 Písomné skúšanie je hodnotené bodmi, percentami alebo známkou. 

 S kritériami hodnotenia písomných prác sú žiaci vopred oboznámení. 

 Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou.  

 Nerozdeľujeme žiakov na úspešných a neúspešných. 

 Neporovnávame výsledky žiakov s iným žiakmi. 

 Hodnotíme žiaka vo vzťahu k jeho predchádzajúcim výsledkom a k jeho schopnostiam 

 Hodnotenie žiaka využívame ako pozitívny nástroj motivácie /hodnotíme predovšetkým 

čo zvládol a pomáhame v tom, v čom má nedostatky/. 

 Pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zohľadňovať 

možný vplyv zdravotného znevýhodnenia na ich školský výkon. 

 Žiak je pravidelne oboznamovaný so svojím hodnotením, má právo vidieť svoju 

písomnú prácu a žiadať vysvetlenie. 

 Pri hodnotení žiaka vládne atmosféra pokoja a porozumenia. 

 Prospech žiakov je pravidelne hodnotený na triednických hodinách a štvrťročne na 

zasadnutiach pedagogickej rady. 

 Rodičia žiakov sú pravidelne oboznamovaní s prospechom dieťaťa formou žiackej 

knižky, a tiež aj elektronickej žiackej knižky, na triednych rodičovských združeniach, v 

prípade potreby i formou osobnej konzultácie s vyučujúcim. 

 Triedny učiteľ priebežne sleduje vývoj žiaka a operatívne prijíma potrebné opatrenia, v 

prípade potreby i formou písomného upozornenia rodičov. 

 

4.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

Na pedagogického zamestnanca školy kladieme vysoké nároky po stránke odbornej, 

pedagogickej, duchovnej i osobnostnej. Veď práve on je denne osobou prvého kontaktu so 

žiakom, on vo veľkej miere vytvára celkovú atmosféru školy.  
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U pedagogických zamestnancov používa vedenie školy tieto kontrolné a motivačné 

metódy: 

 Hodnotenie učiteľa žiakmi a ich rodičmi (ankety, rozhovory) 

 Priame pozorovania (hospitácie) 

 Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (žiacke súťaže, didaktické testy) 

 Otvorené hodiny, vzájomné hospitácie učiteľov, najmä predsedov predmetových 

komisií a metodických združení 

 Hodnotenie vzťahov učiteľ – žiak, učiteľ – učiteľ 

 Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy 

 Aktivity v rámci predmetovej komisie, školy, mimo vyučovania 

 Schopnosť vytvárať pokojnú a priateľskú atmosféru 

 Osobné rozhovory s riaditeľkou školy 

 

Tabuľka 1 Kritériá hodnotenia pedagogických zamestnancov 

CIEĽ INDIKATORY SPOSOB KONTROLY FREKVENCIA 

KVALITA 

VYUČOVA

CIEHO 

PROCESU 

Záznam z hospitácií 

vedenia školy a ŠŠI 
Hospitačný záznam, 

pohospitačný pohovor 

2 x ročne 

Dosiahnutý pokrok 

v prospechu žiakov 
Priemery písomných prác, 

priemery známok na 

vysvedčení 

2 x ročne 

Úspešnosť na vyššom 

stupni vzdelania, úspešnosť 

na prijímacích pohovoroch, 

celoplošné testovanie 

žiakov 

Výsledky testov, výsledky na 

prijímacích pohovoroch 

1 x za 4 až 5 

rokov 

Disciplína žiakov Pozorovanie Priebežne 

Vzťah učiteľ - žiak Pozorovanie Priebežne 

Duchovný rozmer 

výchovno-vzdelávacieho 

procesu 

Pozorovanie, hospitácie priebežne 

Spolupráca s rodičmi Pozorovanie, zápisy 

z triednych stretnutí 

Priebežne, 4 x 

ročne 

Úroveň vypracovania 

tematických plánov 
Vedením školy 1 x ročne 

Dodržiavanie tematických 

plánov a ŠkVP 
Hospitácie, pedagogické rady Priebežne, 

štvrťročne 

Úroveň písomných prác 

žiakov 
Kontrola prác 2 x ročne 

Práca s integrovanými Kontrola individuálnych 4 x ročne 
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4.3 Hodnotenie školy 

Vlastné hodnotenie školy zameriame na: 

 ciele, ktoré si škola stanovila v Školskom vzdelávacom programe  

 posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe 

 oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých škola dosahuje 

slabšie 

Pravidelne budeme sledovať: 

 podmienky na vzdelávanie 

 prostredie – klímu školy 

 priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania 

 úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 úroveň výsledkov práce školy 

 výsledky vzdelávania 

 riadenie školy 

 spokojnosť s vedením školy a učiteľmi 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

 dotazníky pre žiakov  

 dotazníky pre absolventov školy 

žiakmi plánov (programov) 

ROZVOJ 

OSOBNOST

I, 

ŠTÚDIUM  

Duchovná formácia Účasť na duchovnej obnove, 

duchovných cvičeniach 

 

Dlhodobé štúdium Prihlášky 1 x ročne 

Výber krátkodobého štúdia Prihlášky 1 x ročne 

VEDENIE 

TRIEDNEJ 

DOKUMEN

TÁCIE 

Kvalita vedenia záznamov Kontrola triednych kníh 1 x mesačne 

Kvalita vedenia záznamov Kontrola triednych výkazov 3 x ročne 

PRÍNOS 

PRE 

ŠKOLU 

Súťaže žiakov Úspešnosť na súťažiach 

a príprava žiakov 

1 x ročne 

Projekty Tvorba, zapojenosť- miera 

spolupráce 

1 x ročne 

Zviditeľňovanie školy na 

verejnosti 
Články v tlači, web stránka 

školy, nástenky v škole 

1 x ročne 

Sponzorstvo Pre realizáciu projektov, pre 

školu, pre triedu 

1 x ročne 

KOMPLEX

NÉ 

HODNOTE

NIE 

Všetky predchádzajúce 

indikátory, výsledky ŠŠI 
Záznamy, pohovory 1 x ročne 
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 analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach 

 SWOT analýza 

 

Tabuľka 2 Kritériá hodnotenia ŠkVP 

 

CIEĽ INDIKATORY SPOSOB 

KONTROLY 

FREKVENCIA 

  
  

  
  

  
  

  
  

K
O

M
P

L
E

X
N

É
  
  
  

  
  

 H
O

D
N

O
T

E
N

IE
  

  
  

 Š
K

O
L

Y
 

Súlad ŠkVP a 

ŠVP 

Hodnotenie hodín, vedomostí 

a schopností žiakov, aktivita 

žiakov, písomné práce, plnenie 

časovo-tematických plánov, 

organizácia školy, personalistika – 

úroveň pedagogického zboru, jeho 

kvalifikácia, klíma, prístup 

k talentovaným žiakom 

a k žiakom so zdravotným 

postihom, vedenie dokumentácie 

ŠŠI – inšpekcie  Pravdepodobne 1 

x za 5 rokov 

Úroveň 

pedagogického 

procesu, plnenie 

úloh ŠkVP 

Hospodárenie Výkazy, zmluvy, plnenie rozpočtu Hodnotenie 

zriaďovateľom 

1 x ročne 

Odborné oblasti 

: BOZP, PO 

Technický stav, dokumentácia 

BOZP, PO 

Revízne správy Podľa plánu 

revízií 

Úroveň 

riadiacej práce 

Výsledky školy, vyžadované 

podklady 

ŠŠI, zriaďovateľ 1 x ročne 

Úroveň 

vedomostí 

a schopností 

žiakov 

Výsledky testov Celoplošné testovanie 

deviatakov 

1 x ročne 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

S
E

B
A

H
O

D
N

O
T

E
N

IE
  
  

  

Š
K

O
L

Y
 

SWOT analýza Silné, slabé stránky, príležitosti, 

hrozby 

Hodnotiaca správa 1 x ročne 

Sponzoring Získanie mimorozpočtových 

prostriedkov pre školu, úspešnosť 

projektov 

Účtovníctvo 1 x ročne 

Demografický 

vývoj, záujem 

o školu 

Žiaci nastupujúci do 1. ročníka, 

dôvod výberu školy 

Dotazník pre rodičov 

pri zápise žiakov 

1 x ročne 

Zhodnotenie 

práce školy 

Úroveň pedagogického procesu 

hospodárenie 

Hodnotiaca správa 

Výročná správa o 

hospodárení 

1 x ročne 

Úroveň 

pedagogického 

procesu, práce 

jednotlivých 

zamestnancov, 

uplatňovanie 

Priebeh pedagogického procesu, 

príprava na vyučovanie, 

úroveň písomných prác žiakov, 

výsledky v súťažiach, 

vzdelávanie učiteľov, 

plnenie TVVP,  

Hospitácie, 

pohospitačné pohovory 

kontrola písomných 

prác žiakov 

prehľad súťaží 

prehľad vzdelávania 

2 x ročne 

 

2 x ročne 

1 x ročne 

1 x ročne 

4 x ročne 
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strategických 

princípov, 

plnenie ŠkVP 

úroveň vedenia dokumentácie, 

aktivita a iniciatíva pre školu 

učiteľov, pedagogické 

rady,  

kontrola dokumentácie 

zhodnotenie osobným 

pohovorom 

3 x ročne 

1 x ročne 

Úspešnosť 

absolventov 

Zhodnotenie relatívneho úspechu 

Úroveň záverečných prác žiakov 

4. a 9. ročníka 

správa výchovného 

poradcu 

Kontrola testov, 

ukončenie primárneho 

vzdelávania 

1 x ročne 

 

 

Úroveň 

vedomostí 

a schopností 

žiakov 

Výsledky testov celoplošné overovanie 

deviatakov, 

v budúcnosti 

ukončenie primárneho 

vzdelávania 

1 x ročne 

Výchovné 

problémy 

Neospravedlnené hodiny 

Výskyt šikanovania 

Prevencia závislosti 

Dodržiavanie vnútorného 

poriadku školy 

Štvrťročné tabuľky 

dochádzky 

Dotazník, prehľad 

triedneho učiteľa 

Triedny učiteľ na PR 

4 x ročne 

2 x ročne 

 

4 x ročne 

Úspešnosť 

školských akcií 

Hodnotenie jednotlivými 

pedagógmi 

Slovné hodnotenie 

pedagógov, 

odporučenie opakovať, 

neopakovať akciu, 

Hneď po 

ukončení akcie, 

pracovná porada 
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5 ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN 

 

 

5.1 Učebný plán pre 1. ročník /ISCED1 /  platný od 01.09.2015/ 

Inovovaný podľa ŠVP platného od 01. 09. 2015 

 

 

Vzdelávacia oblasť predmety ŠkVP 

Jazyk 

a komunikácia 

 

Slovenský jazyk a literatúra 9 

Anglický jazyk 1 

Matematika a práca 

s informáciami 
Matematika 4 

 Informatika 1 

Človek a príroda Prvouka 1 

Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo 2 

Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova 2 

Hudobná výchova 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 

Spolu  23 

 

 

5.2    Učebný plán pre 2. ročník /ISCED1/ 

Vzdelávacia oblasť predmety ŠkVP 

Jazyk  

a komunikácia 

 

Slovenský jazyk a literatúra 8 

Anglický jazyk 1 

Matematika a práca  Matematika 4 
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s informáciami 
Informatická výchova 1 

Príroda a spoločnosť 

Prírodoveda 2 

Vlastiveda 1 

Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo 2 

Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova 1 

Hudobná výchova 1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 

Spolu  23 

 

5.3 Učebný plán pre 3. ročník /ISCED1/           

Vzdelávacia oblasť predmety ŠkVP 

Jazyk  

a komunikácia 

 

Slovenský jazyk a literatúra 8 

Anglický jazyk 3 

Matematika a práca  

s informáciami 

Matematika 4 

Informatická výchova 1 

Príroda a spoločnosť 

Prírodoveda 2 

Vlastiveda 1 

Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo 2 

Umenie a kultúra 

 

 

Výtvarná výchova 1 

Hudobná výchova 1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 

Spolu  25 
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5.4 Učebný plán pre 4. ročník /ISCED1/           

Vzdelávacia oblasť predmety ŠkVP 

Jazyk  

a komunikácia 

 

Slovenský jazyk a literatúra 8 

Anglický jazyk 3 

Matematika a práca  

s informáciami 

Matematika 4 

Informatická výchova 1 

Príroda a spoločnosť 

Prírodoveda 1 

Vlastiveda 2 

Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo 2 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 

Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova 1 

Hudobná výchova 1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 

Spolu  26 
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5.5 Porovnanie rámcového učebného plánu pre základné školy s vyučovacím jazykom 

slovenským /platnosť od 1.9. 2011/ so ŠkVP  /ISCED1/  

 

  RUP  ŠkVP ŠkVSˇkVO ŠkVP 

Vzdelávacia oblasť  Vyučovací predmet  Počet 

hodín za 

1.-4. 

ročník  

Voliteľné 

hodiny 

Počet hodín 

za 1.-4. 

ročník 

Jazyk a komunikácia  Slovenský jazyk a literatúra  26 7 33 

 Anglický jazyk 6 2 8 

  32 9 41 

Príroda a spoločnosť  Prírodoveda  3 3 6 

 Vlastiveda 3 1 4 

  6 4 10 

Človek a hodnoty  Katolícke náboženstvo  4 4 8 

  4 4 8 

Matematika a práca s 

informáciami  

Matematika  

14 2 16 

 Informatická výchova 3 1 4 

  17 3 20 

Človek a svet práce  Pracovné vyučovanie  1 0 1 

  1 0 1 

Umenie a kultúra  Výtvarná výchova  4 0 4 

 Hudobná výchova 4 0 4 

  8  8 

Zdravie a pohyb  Telesná výchova / športová 

príprava  8 0 8 

  8 0 8 

Povinné hodiny 

spolu  

 

76  76 

Voliteľné hodiny   20 20 20 

Hodiny spolu   96  96 

 

1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov  prvého a druhého ročníka nesmie 

byť vyšší ako 23, pre žiakov  tretieho a štvrtého ročníka nesmie byť vyšší ako 26. 

2. Pri prestupe žiaka škola zistí podľa akého ŠkVP sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole 

a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov s ŠkVP Svorada a Benedikta 

spravidla v priebehu 1 roka. 
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3. Delenie tried na skupiny sa uskutočňuje  v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. 

o základnej škole. / Delenie sa uskutočňuje v predmetoch anglický jazyk, informatická 

výchova , katolícke náboženstvo/ 

4. Vyučovacia hodina má 45 minút 

5. Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné 

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 výchovno-vzdelávacích 

programov.  

d. Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami.  

/ ŠkVP Svorad a Benedikt ( ISCED1) využíva voliteľné hodiny v bode a / 
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5.6 Učebný plán pre 5. ročník  /ISCED2/ platný od 1. 09. 2015  

/Inovovaný podľa ŠVP platného od 01. 09. 2015 /        

 

Vzdelávacia oblasť Predmet 
ŠkVP 

 

Jazyk 

a komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 5 

Anglický jazyk 5 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4 

Informatika 1 

 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 1 

Geografia 2 

Človek a príroda Biológia 2 

Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo 2 

Človek a svet práce Technika 1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1 

Hudobná výchova 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 

Spolu  27 

 

5.7 Učebný plán pre 6. ročník  /ISCED2/           

Vzdelávacia oblasť Predmet 
ŠkVP 

 

Jazyk 

a komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 5 

Anglický jazyk 4 

Nemecký jazyk 1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4 

Informatika 1 
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Človek a spoločnosť 

Dejepis 1 

Geografia 2 

Občianska náuka 1 

Človek a príroda 

Fyzika 1 

Chémia 1 

Biológia 2 

Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo 2 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1 

Hudobná výchova 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 

Spolu  29 

 

5.8 Učebný plán pre 7. ročník  /ISCED2/            

Vzdelávacia oblasť Predmet 
ŠkVP 

 

Jazyk 

a komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 5 

Anglický jazyk 4 

Nemecký jazyk 1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4 

Informatika 1 

 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 2 

Geografia 1 

Občianska náuka 1 

Človek a príroda 

Fyzika 1 

Chémia 1 

Biológia 2 
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Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo 2 

Človek a svet práce Svet práce 0,5 

Technika 0,5 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 

 Hudobná výchova 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 

Spolu  30 

5.9 Učebný plán pre 8. ročník /ISCED2/           

Vzdelávacia oblasť Predmet 
ŠkVP 

 

Jazyk 

a komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 5 

Anglický jazyk 4 

Nemecký jazyk 1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4 

Informatika 1 

 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 2 

Geografia 2 

Občianska náuka 1 

Človek a príroda 

Fyzika 2 

Chémia 1 

Biológia 1 

Človek a hodnoty Katolícke  náboženstvo 2 

Človek a svet práce Svet práce 0,5 

Technika 0,5 

Umenie a kultúra Výchova umením 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 

Spolu  30 
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5.10 Učebný plán pre 9. ročník /ISCED2/           

Vzdelávacia oblasť Predmet 
ŠkVP 

 

Jazyk 

a komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 5 

Anglický jazyk 5 

Nemecký jazyk 2 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 5 

Informatika 1 

 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 2 

Geografia 1 

Človek a príroda 

Fyzika 1 

Chémia 1 

Biológia 2 

Ekológia 1 

Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo 2 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 

Spolu  30 
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5.11 Porovnanie rámcového učebného plánu pre základné školy s vyučovacím jazykom 

slovenským /platnosť od 1.9. 2011/ so školským vzdelávacím plánom  /ISCED 2/ 

  RUP  ŠkVP ŠkVSˇkVO ŠkVP 

Vzdelávacia oblasť  Vyučovací predmet  Počet 

hodín za 

5.-9. 

ročník  

Voliteľné 

hodiny 

Počet hodín 

za 5.-9. ročník 

Jazyk a komunikácia  Slovenský jazyk a literatúra  23 2 25 

 Prvý cudzí jazyk  15 7 22 

 Druhý cudzí jazyk 4 1 5 

  42 10 52 

Človek a príroda  Fyzika 5 0 5 

 Chémia 4 0 4 

 Biológia 5 4 9 

 Ekológia 0 1 1 

  14 5 19 

Človek a spoločnosť Dejepis 6 2 8 

 Geografia 5 3 8 

 Občianska náuka 4 0 4 

  15 5 20 

Človek a hodnoty  Katolícke náboženstvo  4 6 10 

  4 6 10 

Matematika a práca s 

informáciami  

Matematika  

19 2 21 

 Informatika 2 3 5 

  21 5 26 

Človek a svet práce  Svet práce  1 0 1 

 Technika 1 0 1 

  2 0 2 

Umenie a kultúra  Hudobná výchova 3 0 3 

 Výtvarná výchova 3 0 3 

 Výchova umením 1 0 1 

  7 0 7 

Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova 10 10 10 

  10 10 10 

Povinné hodiny spolu   115  115 

Voliteľné hodiny   31 31 31 

Hodiny spolu   146  146 

 

1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov  5. a 6.  ročníka nesmie byť vyšší 

ako 30, pre žiakov 7, 8 a 9. Ročníka nesmie byť vyšší ako 34. 
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2. Rozdelenie hodín je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka škola zistí podľa akého ŠkVP sa 

žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností 

a postojov s ŠkVP Svorada a Benedikta spravidla v priebehu 1 roka. 

3. Delenie tried na skupiny sa uskutočňuje  v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. 

o základnej škole. Delenie sa uskutočňuje najmä v predmetoch/ anglický jazyk, nemecký 

jazyk, informatika, svet práve, technika, telesná a športová výchova, katolícke 

náboženstvo/. 

4. Vyučovacia hodina má 45 minút. 

5. Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné 

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 výchovno-vzdelávacích 

programov.  

d. Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami.  

/ ŠkVP Svorada a Benedikt využíva voliteľné hodiny v bodoch  a) a b)/ 
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5.12 Učebný plán ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne   /ISCED 1+ISCED2/ 

Platný pre   2.- 4. ročník a 6.- 9. ročník v šk. roku 2015/2016 

Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Spolu ŠkVP 

ŠkVP ŠVP 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra  9 8 8 8 5 5 5 5 5 58 49 

anglický jazyk 1 1 3 3 5 4 4 4 5 30 21 

nemecký jazyk      1 1 1 2 5 4 

         93 74 

Príroda a spoločnosť 

 

prírodoveda 1 2 2 1      6 3 

vlastiveda  1 1 2      4 3 

 10 6 

Človek a príroda 

 

 

 

fyzika      1 1 2 1 5 5 

chémia      1 1 1 1 4 4 

biológia     2 2 2 1 2 9 5 

ekológia        0 1 1 0 

 19 14 

 

Človek a spoločnosť 

 

 

dejepis     1 1 2 2 2 8 6 

geografia     2 2 1 2 1 8 5 

občianska náuka     1 1 1 1 0 4 4 

 20 15 

Človek a hodnoty náboženstvo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 8 

 18 8 

Matematika a práca 

s informáciami 

 

 

matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 33 

informatika 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 2 

informatická výchova 1 1 1 1      4 3 

 46 38 

 

Človek a svet práce 

pracovné vyučovanie    1      1 1 

svet práce       0,5 0,5  1 1 

technika       0,5 0,5  1 1 

 3 3 

Umenie a kultúra 

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1   7 7 

hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1   7 7 

výchova umením        1 0 1 1 

 15 15 

Zdravie a pohyb telesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 18 

 18 18 

           242 191 

Voliteľné hodiny           51 51 

Spolu : povinná časť + 

voliteľné hodiny 

 

22 23 25 26 27 29 30 30 30 242 242 
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5.10 Inovovaný učebný plán ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne                         

/ISCED 1+ISCED2/ platný pre 1. a 5. ročník od 1. septembra 2015 

- Porovnanie s rámcovým učebným plánom pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 
1. 2. 3. 4. 

ŠVP 

5. 6. 7. 8. 9. 

ŠVP 

ŠkVP ŠkVP 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra  

9 8 7+1 7 

31 

5 5 4+1 5 5 

24 

32 25 

anglický jazyk 

0+1 0+1 3 3 

6 

3+2 3+1 3 3 3 

15 

8 18 

 

 

37 

 

39 

40 43 

Matematika a práca  s 

informáciami 

matematika 

4 4 4 4 

16 

4 4 4 4 5 

21 

16 21 

informatika 

0+1 0+1 1 1 

2 

1 1 1 1  

4 

4 4 

 
18 

     

25 

20 25 

Človek a príroda 

 

prvouka 

1 2   

3 

      3 

prírodoveda 

  1 2 

3 

      3 

fyzika 

      2 1 2 1 

6 

6 

chémia 

       2 2 1 

5 

5 

biológia 

     2 1+1 2 1 1+1 

7 

9 

ekológia 
         0+1 

0 

1 

 6 

 

18 

6 21 

 

Človek a spoločnosť 

 

 

vlastiveda 

  1 2 

3 

      3 

dejepis 

     1 1 1 1 2 

6 

6 

geografia 

     2 1+1 1 1 1 

6 

7 

občianska náuka 
      1 1 1 1 

4 

4 

 3 

 

16 

3 21 

Človek a hodnoty 
náboženstvo 

1+1 1+1 1+1 1+1 

4 

1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

5 

8 10 

 4 

 

5 

8 10 

 

Človek a svet práce 

pracovné vyučovanie 

  1 1 

2 

      2 

technika 

    

2 

1 1 1 1 1 

5 

2 5 

 
2 

 

5 

2 5 

Umenie a kultúra 
hudobná výchova 

1 1 1 1 

4 

1 1 1 1  

4 

4 4 
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výtvarná výchova 

2 2 1 1 

6 

1 1 1 1 1 

5 

6 5 

 10 

 

9 

10 9 

Zdravie a pohyb telesná výchova 

2 2 2 2 

4 

2 2 2 2 2 

10 

4 10 

 4 

 

10 

4 10 

Povinne voliteľné 

predmety 

nemecký jazyk*// 

*konverzácia v anglickom 

jazyku     

 

  2 2 2 

6 

6 

  

       

2 2 2 6 

2 2 2 6 

ŠVP  

Voliteľné hodiny 

 

2 3 2 1 8 3 4 4 3 5 19 

ŠVP povinná časť + 

voliteľné hodiny 

 

22 23 25 26 96 27 29 30 30 30 146 

ŠKVP  **23 23 25 26 97 27 29 30 30 30 146 

 

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 

materiálno-technické 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.  

/ ŠkVP Svorad a Benedikt využíva voliteľné hodiny v bodoch  a) a b)/ 

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.  * V rámci voliteľných predmetov škola ponúka ako 

povinne voliteľný predmet nemecký jazyk / žiaci, ktorí nemajú záujem o štúdium NJ si 

môžu ako alternatívu vybrať konverzáciu v AJ/ 
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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)  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. * * Škola v 1 ročníku  zvyšuje počet hodín  po prerokovaní v RŠ o 1 hodinu /t. 

j. z 22 na 23 hodín/.  

10) 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 výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným 

znevýhodnením.  
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6 UČEBNÉ OSNOVY 

Podrobné učebné osnovy sú uvedené v samostatnej prílohe.  

 


