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I.      Charakteristika školy 
 
 
Právna forma:                      Súkromná škola – iná právnická osoba 

 

Forma hospodárenia:         nezisková organizácia 
 

Dátum vzniku:                     1. 9. 2003 
 
 

Súkromná základná škola „Škola u Filipa“ bola založená v roku 2003 po dôkladnom zvážení potreby a 
opodstatnenosti vzniku súkromnej školy v Banskej Bystrici. Predpokladom vzniku školy bola myšlienka za akým 
účelom má vzniknúť nová súkromná škola a tím ľudí, ktorí sú schopní a ochotní realizovať túto myšlienku v praxi. 

Základným motívom pre založenie bolo poskytnúť rodičom modernú cestu výchovy a vzdelávania k 
múdrym, dobrým, aktívnym, a preto šťastným deťom. „Škola u Filipa“ bola založená s cieľom byť plnoorganizovanou 
školou (1. až 9. ročník) s jednou triedou v každom ročníku. 

 
Súčasťou školy je aj Školský klub detí (ďalej ŠKD). Do oddelení ŠKD nie sú deti zadeľované podľa 

ročníkov, ale podľa záujmových útvarov, čím  sa viac podporujú sociálne kontakty medzi deťmi a upevňujú 
medzitriedne vzťahy. Práve tu vzniká jedinečný priestor na partnerské učenie a spoluprácu medzi deťmi. 

 
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 

Naša škola je miestom, kde sa deti nielen učia, ale aj miestom, kde žijú. V triedach sú 2 zóny: Pracovná 
časť triedy je vybavená lavicami v ktorých môžu žiaci pracovať s tabletmi. Tu vznikajú všetky písomnosti detí, tu 
pracujú pri samostatnej práci, učia sa vo dvojiciach, overujú si svoje vedomosti cez učebné didaktické hry. 
Oddychová časť- miesto s kobercom, pohovkou či kreslom. Tu deti často a radi diskutujú počas komunít, čítajú 
svoje knihy, hrajú spoločenské hry, hrajú scénky, študujú v skupinkách. 

 
Organizačná štruktúra 
 

Rozhodovacím orgánom je Rada školy, ktorá vyjadruje a presadzuje záujmy zriaďovateľa, rodičov 
a učiteľov. Plní kontrolnú funkciu voči riaditeľovi a manažérovi školy. Schvaľuje všetky skutočnosti, ktoré menia 
alebo regulujú vzťahy v organizačnej a vzdelávacej štruktúre školy. Tretinu Rady školy tvoria učitelia, tretinu 
rodičia a tretinu zástupcovia zriaďovateľa. V organizačnej  štruktúre  školy  sú  efektívne  prerozdelené  
kompetencie  medzi  riaditeľom,  ktorý  je nositeľom predovšetkým pedagogickej filozofie školy a manažérom, 
ktorého úlohou je neustále zlepšovanie podmienok (finančných, priestorových a materiálno-technických) pre 
pedagogický proces školy. 

 

Žiaci  
Počet a štruktúra žiakov v školskom roku 2020/21 je uvedená v registri žiakov v informačnom systéme aSc

agenda. 
 
Učitelia 

Vo vzdelávacom programe Školy u Filipa má kľúčové postavenie odborný a osobnostný potenciál učiteľa. Od 
neho závisí nielen zostavenie zmysluplného vzdelávacieho programu, ale predovšetkým spôsobilosť tvorivo ho 
aplikovať do každodennej práce s deťmi. Učitelia Školy u Filipa disponujú náležitými predpokladmi dosiahnuť 
spokojnosť detí a ich rodičov. Počet a štruktúra učiteľov v školskom roku 2020/21 je uvedená v registri učiteľov v 
informačnom systéme aSc agenda. 
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Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
 

Rodičia sú prvými učiteľmi dieťaťa, preto sú v škole vždy vítaní. Úspech žiaka vo všetkých oblastiach vývoja 
je podmienený zodpovednou spoluprácou rodiny a školy. Vzťah medzi rodinou a školou je založený na dôvere, 
preto majú rodičia právo vstúpiť do vyučovania ako pozorovatelia. Učiteľ s deťmi pravidelne organizuje formálne a 
neformálne stretnutia s rodičmi, ktorých cieľom je prezentovať pokrok každého žiaka a získať od rodičov 
podnety na zostavovanie cieľov edukačného procesu. 
 

V  súlade  s  cieľom  školy,  byť  školou  rodinného typu,  sa  odvíja  aj  činnosť  občianskeho združenia  
„Združenie rodičov a priateľov Školy u Filipa“, ktorého snahou je ponúknuť spoločné aktivity pre rodičov a deti 
a zároveň vytvoriť priestor pre vzájomné stretávanie sa a spoznávanie. 
 
        Škola sa profiluje aj ako odborná organizácia, a so svojimi strategickými partnermi má uzavreté zmluvy 
o spolupráci, s ostatnými partnermi udržuje profesionálne vzťahy. 

 
Programy 

 
Riadený rozvoj     
Projekt Kultúra a klíma školy I. Nadácie Orange bol ukončený v školskom roku 2016/2017 záverečnou správou z 
auditu, na ktorú škola nadviazala v školskom roku 2017/18. Jej cieľom bolo pokračovať, nadviazať na výsledky 
auditu  v jednotlivých  oblastiach  a pracovať so  svojimi  silnými  a  slabými  stránkami.  Prostredníctvom 
vzdelávania pedagógov skvalitniť ich prácu a úspešne pokračovať realizáciou projektu Kultúra a klíma školy II. -  
Riadená zmena.  V rámci riadenej zmeny sa v škole vytvoril tím Riadenej zmeny, ktorý pozostával z vybraných 
pedagógov. Tím riadenej zmeny sa naučil procesu analýze a tvorbe akčného plánu, ktorého výstupom je akčný plán 
Formatívneho hodnotenia. Na základe analýzy prostredia školy sme dospeli k rozhodnutiu vytvoriť na škole tímy 
pedagógov, ktoré začali pracovať a pripravovať ,,Akčný plán zmeny alebo riadeného rozvoja školy“ (kde akčný plán 
Formatívneho hodnotenie je jeho súčasťou). V šk. roku 2020/2021 budú pokračovať v práci tieto pracovné tímy: 
Formatívne hodnotenie, Integrácia vyučovacieho obsahu a flexibilita organizácie, Inklúzia a individualizácia, Rozvoj 
životných zručností. V tíme rozvoja školy pribudol tím Fundraisingu. Tímy si na šk. rok 2020/2021 pripravili akčný 
plán s cieľmi na rok 2020/2021, ktorých plnenie sa stalo indikátorom rozvoja školy. Program ,,Riadeného rozvoja“ sa 
stáva dlhodobým programom školy, ktorý má zabezpečiť riadený rozvoj školy, ktorý reflektuje potreby detí vo 
vzdelávaní a jeho súčasťou sa stávajú aj rodičia a odborní partneri. Vnímame potrebu zvyšovania kvality výchovy a 
vzdelávania zo strany detí, rodičov, učiteľov a verejnosti. Hľadáme cesty ako zvládnuť bežnú prácu a zároveň rozvoj, 
preto potrebujeme používať efektívne riešenia a mať kvalitných partnerov na spoluprácu.  
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Školská mediácia 
V spolupráci s Nadáciou pre  deti Slovenska realizujeme projekt školskej mediácie, ktorého cieľom je podporiť 
kooperatívne riešenie problémov a konfliktov v žiackom, aj v pedagogickom kolektíve. Prostredníctvom vzdelávania 
sme pripravili školských  žiackych  mediátorov,  ktorí  sa  aktívne  (za  podpory  expertov  a  garantov)  zapojení  do 
kooperatívneho  riešenia  problémov  a konfliktov  v živote  školy.  V centre  pozornosti  je  podpora  a  rozvíjanie 
zručností potrebných na zvládanie  a konštruktívne  riešenie konfliktov v žiackom aj  pedagogickom  kolektíve 
prostredníctvom podporných techník. Súčasťou tímu školských mediátorov je aj profesionálny mediátor z radov 
rodičov, šk. psychologička a špeciálna pedagogička. Našou úlohou je hlavne pôsobiť preventívne a pomáhať deťom 
zvládať ich individuálne problémy a pomáhať im učiť sa ako kooperatívne riešiť konflikty. Projekt školskej mediácie sa 
stáva programom školy.   

 
 

Projekty 
 

 
Didaktické reflektívne komunity (ďalej len DRK) 
 
Hlavným cieľom projektu je zistiť a popísať podmienky úspešnej implementácie metódy didaktických reflektívnych 
komunít (DRK) do praxe rozvoja kvality vzdelávania a výchovy regionálnych škôl. 
Garantom projektu je: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Priemyselná 4, 918 43  Trnava (projekt KEGA 
č. 004TTU-4/2020) 
Trvanie projektu: od 1.9.2020 do 31.8.2022 
 
 
Národný projekt ,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ 
 
Cieľom národného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania  v rámci regionálneho školstva. V 
rámci projektu môže škola prijať na dve novovzniknuté miesta špeciálneho pedagóga a pedagogického asistenta, ktorí 
budú súčasťou Inkluzívneho tímu a budú prispievať k individualizácii výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov. 
Trvanie projektu: 01.09.2020 – 31.08.2022 
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Deti v Bezpečí 
V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska škola budovala zóny pohybu v interiéri a exteriéri školy. V súčasnosti sme 
sa ako strategickí partneri dohodli, že sa budeme spolupodieľať na organizovaní konferencie v téme  
,,Bezpečnosť detí“. Konferencia je naplánovaná na začiatok júna v prípade priaznivej epidemiologickej situácie. 
Organizátor konferencie: Nadácia pre deti Slovenska, Škola u Filipa 
Partneri konferencie: Katedra sociálnej práce PF UMB Banská Bystrica, Centrum dobrovoľníctva, Katedra psychológie 
PF UMB Banská Bystrica 
 
Inkluzívny prístup kvalitného vzdelávania prostredníctvom integrácie metodiky rozvoja osobnostných a 
sociálnych kompetencií v práci s deťmi a mladými ľuďmi vo formálnom a neformálnom vzdelávaní. 
V rámci spolupráce s Nadáciou pre deti Slovenska, bude škola prostredníctvom svojich zamestnancov spolupracovať 
na vzdelávaní učiteľov v metodike rozvoja osobných a sociálnych kompetencií a ich impelemntácie do školských 
vzdelávacích programov a učebných plánov. Cieľom projektu je zdieľať skúsenosti školy a tak podporovať 
implementáciu overenej metodiky do školského vzdelávacieho systému. Projekt je podporený z Operačného programu 
Ľudské zdroje. 
Realizátor: Nadácia pre deti Slovenska, Odborný partner: Škola u Filipa 
Trvanie projektu: október 2020 – jún 2022 
 
Pilotné overovanie upravených  rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov 
 
Cieľom projektu je vytvorenie flexibilnejších rámcových učebných plánov pre základné školy a redukovaných 
vzdelávacích cieľov a štandardov. Školy môžu podľa nich postupovať od školského roka 2020/2021 alebo aj od ďalšieho 
školského roka podľa svojho záujmu a rozhodnutia. Upravené ciele a obsah vzdelávania vymedzujú povinný obsah 
výchovy a vzdelávania v základných školách. Sú vzdelávacími štandardmi na osvojenie si vedomostí, zručností 
a schopností, ktoré majú žiaci získať, aby mohli pokračovať vo vzdelávaní v nadväzujúcej časti vzdelávacieho programu.  
Realizátor projektu: Štátny pedagogický ústav, trvanie projektu: september 2020 – august 2022 
 

 
 

V „Škole u Filipa“ je charakteristické: 
• veľmi úzka spolupráca medzi rodičmi a učiteľmi, 
• vysoká odbornosť a profesionalita učiteľov, 
• partnerský (priateľský) vzťah medzi učiteľmi a žiakmi, 
• dobrá organizácia dňa v škole, 
• ponuka školy v oblasti voľnočasového vyžitia žiakov. 

 
II.      Vyučovací jazyk školy 

Vyučovacím jazykom školy je slovenský jazyk. 
 

III.      Školský stupeň vzdelania 
Absolvovaním  Školského  vzdelávacieho  programu  dosiahne  žiak  školský  stupeň  vzdelania:    Prvý    stupeň 
základnej školy - primárne vzdelanie. Dĺžka štúdia – štyri roky. Študijná forma  –  denná. 
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IV.      Stratégia školy 
 

 Vízia školy 
  
  Baví nás prijímať výzvy, prekonávať prekážky, reagovať na potreby detí  a búrať mýty vo vzdelávaní. 
  Zmysluplným obsahom, aktívnymi stratégiami učenia a pozitívnou sociálnou klímou rozvíjame u detí:  
 - sebapoznanie a poznanie  
 - odolnosť a vôľu  
 - kritické myslenie a kreativitu  
 - rešpekt a participáciu  
   tak, že dokážu chrániť a rozvíjať demokratickú spoločnosť a zdravú planétu. 
 
Pozn.: Uvedená vízia školy bola schválená Radou školy dňa 7.9.2020. V šk. roku 202/21 bude prebiehať 
implementácia novej vízie školy do života a dokumentov školy. 
 
Ciele školy 

Dobré-čestné, morálne, charakterné, múdre-vzdelané, tvorivé, aktívne-samostatné, pracovité, iniciatívne 
a preto šťastné deti. 

 
Z tohto dôvodu systematicky a cieľavedome pracujeme na rozvoji ich: 

• motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, učeniu, sebarozvoju, 
• emocionality, pozitívneho prežívania, pozitívneho vzťahu a hodnotovej orientácie k sebe, k iným, k  práci, 
• k svetu, 
• prosociálneho správania, schopnosti a zručnosti efektívne komunikovať, žiť s inými ľuďmi, spolupracovať 

s nimi, pomáhať im, 
• poznávacích (kognitívnych) schopností, schopnosti riešiť problémy, schopnosti orientovať sa v 

explózii informácií, rozumieť im a vedieť ich využívať; schopnosti racionálne sa učiť, vzdelávať sa po 
celý život a pružne sa prispôsobovať rýchle sa meniacim podmienkam života, 

• tvorivosti, tvorivých schopností, tvorivého riešenia problémov, 
• sebaregulácie, schopnosti prevziať zodpovednosť za seba, riadiť sám seba, ovládať sa, spôsobilosť 

starať sa o fyzické a psychické zdravie svoje i iných. 
 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
 

„Čokoľvek iné ako príprava na život je mrhanie času a úsilia tak žiakov ako aj učiteľov.“ 
(S. Kovaliková) 
 
Výchovno-vzdelávací proces chápeme ako zložitý proces, ktorý žiakom umožňuje získať nielen určité vedomosti, 
ale aj hodnotovú orientáciu, rozvinúť samostatné kritické myslenie, ale aj estetické prežívanie. V Škole u Filipa je 
edukačný proces zameraný na celostný rozvoj osobnosti žiaka so snahou prekonať zaužívaný encyklopedizmus. 
Našou snahou je čo v najširšej miere priblížiť výchovno-vzdelávací proces reálnemu životu a situáciám, ktoré 
musí človek zvládať každodenne (schopnosť počúvať iných a primerane komunikovať, riešiť problémy, efektívne 
pracovať a prepájať informácie, vedieť pracovať v tíme, cítiť zodpovednosť za seba, za iných, ale aj za krajinu 
okolo seba a pod.). 
Škola  má  poskytnúť  všeobecné  vzdelanie  orientované  na  praktický  život  pomocou  rozvíjania  kľúčových 
kompetencií/životných zručností, ktoré majú pripraviť mladého človeka na jeho aktívnu rolu v živote a na jeho 
ďalšie učenie sa.                                                                                                                           (S. Kovaliková) 

 
      Spoločné postupy, ktoré vedú k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov/životných zručností sú      
      uplatňované všetkými učiteľmi pri vyučovaní aj mimo neho. 
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Motto: "Kľúčové kompetencie nemôže žiakom pomáhať vytvárať a rozvíjať ten, kto si ich doposiaľ 
nevytvoril sám a kto ich sám v sebe ďalej nerozvíja." 
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Učiteľ: 
• na praktických príkladoch blízkych žiakovi vysvetľuje zmysel a cieľ učenia 

• posilňuje jeho pozitívny vzťah k učeniu 

• podporuje samostatnosť a tvorivosť 

• integruje učenie do zmysluplných celkov 

• pestuje návyky sebakontroly, vlastného hodnotenia a kritického prístupu k výsledkom práce (vo vyučovaní ) 

             vymedzený priestor pre sebahodnotenie) 

• učivo preberá rôznymi spôsobmi a metódami, žiak si postupne uvedomí aký štýl mu vyhovuje 

• individuálne pristupuje ku všetkým žiakom, výsledky posudzuje vždy z pohľadu „pridanej hodnoty“ 

• vyučuje aj podľa vlastných výukových textov, ktoré žiaci dotvárajú 

• podporuje rôzne prijateľné spôsoby dosahovania cieľov 

• učí žiakov plánovať, organizovať a vyhodnocovať ich činnosti, vedie žiakov k spolupráci 

• pri vyučovaní zreteľne rozlišuje základné (nevyhnutné, kľúčové) učivo a učivo rozširujúce (doplňujúce) 

• učí žiakov vyhľadávať, spracovávať a používať potrebné informácie v literatúre a na internete 

• vo všetkých vyučovacích predmetoch podporuje používanie cudzieho jazyka a výpočtovej techniky 

• umožňuje žiakovi pozorovať a experimentovať, porovnávať výsledky a vyvodzovať závery 

• motivuje k učeniu – snaží sa cielene vytvárať také situácie, v ktorých má žiak radosť z učenia 

• pri hodnotení používa v prevažnej miere prvky pozitívnej motivácie 

• učí pracovať s chybou, učí trpezlivosti a povzbudzuje 
 

Ide príkladom, neustále si ďalším vzdelávaním rozširuje svoj „pedagogický obzor“. 

Umožňujeme  tak   žiakom  osvojiť  si   stratégiu  učenia  a   motivujeme  ich   k celoživotnému vzdelávaniu 

(kompetencia k učeniu): 
 

Žiak: 
• nachádza súvislosti medzi učivom, aplikuje ho v praktickom živote, využíva moderné informačné technológie 

• nové poznatky vyvodzuje na základe osobnej skúsenosti a riadenej činnosti (zážitkové učenie) 

• vyhľadáva informácie z rôznych informačných zdrojov, posudzuje ich a využíva ich k ďalšiemu učeniu 

• uvedomuje si potrebu spolupracovať a nadväzovať na prácu druhých 

• nachádza spôsoby vedúce k odstráneniu nedostatkov 

 

Učiteľ: 
• využíva vhodné metódy k rozvoju kreativity žiakov (projektové vyučovanie, kooperatívne učenie, 

brainstorming...) 

• predkladá žiakom problémy viazané na učebnú látku i každodenný život 

• učí žiakov nebáť sa problémov („problém nie je hrozba, ale výzva“) 

• vytváraním praktických problémových úloh a situácií učí žiakov prakticky problémy riešiť 

• vedie žiakov k otvorenému upozorňovaniu na problémy 

• podporuje rôzne prijateľné spôsoby riešenia problému 

• podporuje samostatnosť, tvorivosť a logické myslenie 

• podporuje tímovú spoluprácu pri riešení problémov 

• podporuje využívanie modernej techniky pri riešení problémov 

• učí, ako niektorým problémom predchádzať 

 
Ide príkladom, učí sa sám lepšie, s rozumom a s nadhľadom riešiť rôzne problémové situácie v škole. 

Podnecujeme tak žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a k riešeniu problémov (kompetenci í    
a riešeniu problémov): 

 
 
Žiak: 

• používa základné myšlienkové operácie (porovnávanie, triedenie, zovšeobecnenie, abstrakcia, syntéza, 

analýza) 

• stanovuje vhodný spôsob riešenia problémov, vyhodnocuje jeho správnosť, nenechá sa odradiť 

počiatočným neúspechom 

• osvedčené postupy aplikuje pri riešení podobných problémových situácií
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Učiteľ: 
• kladie dôraz na stručné, logické a výstižné vyjadrovanie v písomnom i ústnom prejave 
• zoznamuje žiakov so základnými prostriedkami verbálnej i neverbálnej komunikácie 
• zameriava sa na rozvíjanie komunikačných zručností žiakov v materinskom jazyku, v cudzom jazyku,                   

v informačných a komunikačných technológiách a v sociálnych vzťahoch 
• podporuje rôzne formy komunikácie na „medzinárodnej úrovni“ v rámci Európy i sveta 
• kladie dôraz na „kultúrnu úroveň“ komunikácie, diskutuje so žiakmi 
• netoleruje agresívne, hrubé, vulgárne a nezdvorilé prejavy správania žiakov, zamestnancov školy i rodičov 
• vo všetkých vyučovacích predmetoch podporuje používanie cudzieho jazyka a výpočtovej techniky 
• podporuje dávanie pozitívnej a rozvojovej spätnej väzby 
• učí žiakov publikovať a prezentovať svoje názory a myšlienky 
• podporuje priateľskú komunikáciu medzi žiakmi z rôznych tried, ročníkov, vekových kategórií 
• pripravuje žiakov na zvládnutie komunikácie s inými ľuďmi v ťažkých a ohrozujúcich situáciách 
•   dôsledne vyžaduje dodržiavanie pravidiel stanovených v školskom poriadku v škole aj mimo školy a 

umožňuje žiakom podieľať sa na zostavovaní týchto pravidiel 
• učí žiakov počúvať druhých, ako nevyhnutný prvok účinnej medziľudskej komunikácie 
• učí žiakov „asertívnemu správaniu“ a „neverbálnej komunikácii“ 

 
Ide  príkladom - „profesionálnym“  prístupom  ku  komunikácii  so  žiakmi,  rodičmi,  zamestnancami  školy  a  
širšou verejnosťou. Sám otvorene komunikuje na „kultúrnej úrovni“, svoje názory opiera o logické 
argumenty. Netoleruje ohováranie, nezdvorilosť a „zákulisné“ jednanie. Pozitívne svoju školu a učiteľskú profesiu 
prezentuje na verejnosti. Vedieme tak žiakov k všestrannej, účinnej a otvorenej komunikácii (komunikačná 
kompetencia): 
 
Žiak: 

• prezentuje svoje názory a svoju prácu na verejnosti 
• vyjadruje sa kultivovane 
• hovorí k veci 
• obhajuje svoje stanovisko vhodnými argumentmi 

 
Učiteľ: 

• minimalizuje používanie frontálnej metódy výučby, podporuje skupinovú výučbu a kooperatívne 
vyučovanie 

• podporuje „začlenenie“ - volí formy práce, ktoré ponímajú rôznorodý kolektív triedy ako mozaiku 
vzájomne sa doplňujúcich kvalít, umožňujúcich vzájomnú inšpiráciu a učenie s cieľom dosahovania 
osobného maxima každého člena triedneho kolektívu 

• učí žiakov pracovať v tímoch, učí ich vnímať vzájomné odlišnosti ako podmienku efektívnej spolupráce 
• rozvíja schopnosť žiakov zastávať v tíme rôzne role 
• učí žiakov kriticky hodnotiť prácu (význam) tímu, svoju prácu (význam) v tíme i prácu (význam) ostatných 

členov tímu 
• podporuje vzájomnú pomoc žiakov, vytvára situácie, keď sa žiaci vzájomne potrebujú 
• upevňuje v žiakoch vedomie, že pri spolupráci je možné lepšie napĺňať osobné i spoločné ciele 
• podporuje integráciu žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami do triednych kolektívov 
• netoleruje prejavy rasizmu, xenofóbie a nacionalizmu 
• učí žiakov k odmietavému postoju k všetkému, čo narušuje dobré vzťahy medzi žiakmi (medzi žiakmi a 

učiteľmi) 
• dôsledne vyžaduje dodržiavanie spoločne dohodnutých pravidiel správania, na ktorých formulácii 
       sa žiaci sami podieľali 

  
 
Ide príkladom, podporuje  spoluprácu všetkých členov pedagogického zboru i spoluprácu pedagogických    
nepedagogických pracovníkov školy. Rešpektuje prácu, rolu, povinnosti i zodpovednosť ostatných. Pomáha      
svojim spolupracovníkom, učí sa od nich, vymieňa si s nimi skúsenosti. 
Rozvíjame tak u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy vlastné i druhých (sociálna 
 personálna kompetencia): 
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Žiak: 

• organizuje, radí sa, rozhoduje, kontroluje a prezentuje výsledky práce v skupine 
• neubližuje mladším spolužiakom 
• má radosť z úspechu spolužiakov 
• v prípade potreby vypočuje spätnú väzbu



11  

V. Zameranie školy – profilácia 
 

                 Základnou filozofiou našej školy je vytvoriť príjemné a bezpečné miesto, kde sú:   žiak – učiteľ – rodič  
       partnermi, kde má každý žiak právo vzdelávať sa podľa svojich individuálnych možností a potrieb. 
 

Hlavným cieľom je vychovať v našej škole dieťa tvorivé, zodpovedné, tolerantné, schopné otvorenej komunikácie, 
rozvíjať v ňom človeka, ktorý bude schopný ovplyvňovať budúcnosť a nájsť si svoje miesto v spoločnosti. 
Škola u Filipa je škola otvorená -  otvorená novým informáciám, novým prístupom vo vzdelávaní i riadení školy, 
rodičom, školskej komunite i širšej verejnosti. 

 
         Vyučovací proces je zameraný najmä na: 
 

• cieľavedomú motiváciu žiakov k aktívnemu učeniu sa prostredníctvom činnosti. („nezáujem je 
dôsledkom nezáujmu“), 

• individuálny prístup a orientácia na osobnosť 
žiaka, 

• výchovu ku kultúre slova – rozvíjame čitateľské zručnosti, najmä čítanie s 
porozumením, 

• rozvoj jazykových a komunikačných zručností – rozvíjame prezentačné zručnosti na vyučovaní, žiaci 
viac komunikujú v anglickom jazyku, žiaci prostredníctvom happenigov  komunikujú s verejnosťou, práca s 
IKT je denne zaraďovaná do vyučovania, 

• pozitívne vnímanie seba   i okolitého sveta –   veríme, že pocit vlastnej hodnoty priamo motivuje človeka 
• k výkonu („rastie to, čomu venujeme pozornosť“ - preto si viac všímame pozitíva), 
• vlastnú aktivitu žiaka – žiaci sú vedení k tomu, aby dokázali plánovať, organizovať a vyhodnocovať vlastné 

učenie sa, sprievodným javom takéhoto prístupu je vyššia motivácia k celoživotnému vzdelávaniu sa 
(„čo môže urobiť žiak, nesmie urobiť učiteľ“), 

• kritické myslenie – vedomosti žiakom neodovzdávame, žiaci ich vyhľadávajú, triedia, spracovávajú, riešia 
problémové úlohy, 

• úzku spoluprácu s rodinou – rodičia majú možnosť aktívne sa zapojiť  do vyučovania, škola citlivo reaguje 
na rodičovskú spätnú väzbu, mnohé mimovyučovacie aktivity sú „šité na mieru“ nielen žiakom, ale celým 
rodinám, 

• postupné  odovzdávanie rozhodovacích právomocí  žiakom  –  žiaci  spoluvytvárajú  pravidlá  triedneho 
spolužitia, majú možnosť ovplyvňovať   organizáciu vyučovania, čím mnohokrát predchádzame výchovným 
problémom. 
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VI.     Profil absolventa ISCED 1 

 
Charakteristika absolventa 

 
Naším cieľom je vychovať dobré - čestné, morálne, charakterné, múdre-vzdelané, tvorivé, aktívne- 

samostatné, pracovité, iniciatívne a preto šťastné deti. 
Systém  vzdelávania  na  základnej  škole  má  byť  skutočným  základom  pre  rozvoj  každého  žiaka,  to 

znamená, že každý žiak musí mať základnú sumu vedomostí, zručností a schopností v jednotlivých výchovno- 
vzdelávacích predmetoch tak, aby mohol vo vzdelávaní plynule nadväzovať a aby ich potom vo svojom osobnom 
aj pracovnom živote vedel uplatniť a stal sa tak plnohodnotným členom spoločnosti. 

Absolvent I.  stupňa našej  školy má  vnútornú potrebu zdokonaľovať sa,    učiť  sa,  sebarozvíjať.   Má 
pozitívny vzťah k sebe, k svojej práci, k svetu. Prosociálne správanie je súčasťou jeho prejavu, má  schopnosti 
a zručnosti efektívne komunikovať, spolupracovať a žiť s inými ľuďmi. Vie sa orientovať v explózii informácií, 
rozumie im, vie ich využívať.  Je schopný prevziať zodpovednosť za seba,  starať sa o svoje fyzické aj psychické 
zdravie.  Svojou  tvorivosťou  a schopnosťou  riešiť  problémy  sa  dokáže  prispôsobovať  rýchle  meniacim  sa 
podmienkam života. 

 
Profil absolventa 

 
Absolvent I. stupňa Školy u Filipa má osvojené nasledovné kľúčové kompetencie/životné zručnosti, primerané 
svojmu veku a svojim schopnostiam, v osobnej, sociálnej, kognitívnej a činnostnej oblasti, ktoré sa vzájomne 
prelínajú.
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ZVEDAVOSŤ Snažiť sa dozvedieť alebo poznať veci v 

plnom rozsahu. 
 

„Ako to vlastne je?“ 

 
KRITICKÉ MYSLENIE Používať „zdravý rozum“ a za jeho pomoci 

robiť správne rozhodnutia. 
 

„Dokážem si správne vybrať.“ 

 
TVORIVOSŤ Dokázať tvorivo, originálne myslieť a riešiť  

„Vymyslím niečo originálne.“ 

RIEŠENIE 
PROBLÉMOVÝCH ÚLOH 

 
Zistiť, čo viem, a dokázať to použiť. 

 
„Dokážem riešiť problémové úlohy!“ 

 
FLEXIBILITA/PRUŽNOSŤ 

Schopnosť vytvárať rôznorodé riešenia úloh 
a meniť plány v prípade potreby. 

 
 

„Nájdem nové riešenie.“ 

 
ORGANIZÁCIA Vedieť si urobiť plán s jednotlivými krokmi a 

postupovať podľa neho. 
 

„Premyslím to.“ „Zariadim to.“ 

 

1.  OSOBNOSTNÁ (INTRAPERSONÁLNA) OBLASŤ 
 

 

 
SEBAPOZNANIE 

Mať reálny sebaobraz, sebahodnotenie 
a vedieť pomenovať, prejavovať a zvládať 

svoje emócie. 

 
„Viem, kto som, viem, ako sa cítim a 

dokážem si s tým poradiť.“ 

 
SEBADÔVERA Byť presvedčený, že dokážem niečo urobiť.  

„Som schopný.“ 

INTEGRITA / POCTIVOSŤ 
A ÚPRIMNOSŤ 

Konať poctivo, úprimne a podľa morálnych 
pravidiel. 

 
“Stojím si za slovom.” 

 
ZODPOVEDNOSŤ 

 
 

Byť zodpovedný a dôveryhodný. 
„Dá sa na mňa spoľahnúť.“ 
„Môžeš so mnou počítať.“ 

 
 

2.   SOCIÁLNA (INTERPERSONÁLNA) OBLASŤ 
 
 

KOMUNIKÁCIA 
Povedať, čo si myslím a dokázať počúvať 

iných (aktívne počúvanie). 
Chápať aj neverbálnu komunikáciu. 

 
„Viem sa poučiť od teba, a ty sa môžeš 

naučiť niečo odo mňa." 

SPOLUPRÁCA Pracovať spoločne. „Viem spolupracovať s inými ľuďmi.“ 

 
PRIATEĽSTVO 

Vedieť si vybrať a udržať priateľa pomoco 
vzájomnej dôvery a starostlivosti. 

 
„Môžeš sa na mňa spoľahnúť!“ 

 
OHĽADUPLNOSŤ 

Brať ohľad na iných a ich problémy. 
Rešpektovať a uplatňovať ľudské 

práva. 

 
„Záleží mi na tebe.“ 

 

STAROSTLIVOSŤ/EMPATI Všímať si, čo potrebujú iní ľudia, pomáhať i 
starať sa o nich. 

m 
„Môžem ti pomôcť?“ 

RIEŠENIE 
PROBLÉMOVÝCH SITUÁCI 

Situácie rieši primeraným (chápavým a 
spolupracujúcim) spôsobom. 

 
„Dohodnime sa.“ 

 

 
3.   KOGNITÍVNA (UČEBNÁ) OBLASŤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

úlohy/problémy. 
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4.    ČINNOSTNÁ (PRACOVNÁ) OBLASŤ 
 
 
 

INICIATIVA Urobiť prvý krok „Dokážem začať.“ 
 

ÚSILIE Usilovne pracovať a byť ochotný urobiť čo  „Dokážem usilovne pracovať.“ 

 
PRÁCA S 

INFORMÁCIAMI 

Poznať vhodné zdroje informácií 
a primerane veku vedieť, ako sa k nim 

dostať a nájsť v nich potrebné informácie. 

 
„Dokážem z viacerých zdrojov vybrať 

dôležité informácie a použiť 
ich.“ 

TRPEZLIVOSŤ Vytrvať pri určitej činnosti. „Dokážem čakať...“ 
 

VYTRVALOSŤ 
 

Dokončiť, čo som začal robiť. „Dokážem vytrvať vo svojej práci a ukončiť 
ju.“ 

 
 
 
 
 
VII.     Učebný plán školského stupňa 
 

V šk. roku 2020/21 sme upravili učebný plán. Cieľom úprav učebného plánu je zvýšiť flexibilitu rámcových učebných 
plánov, zabezpečiť následnosť a postupnosť vzdelávacích cieľov a štandardov, a tým zvýšiť zmysluplnosť 
vzdelávacieho obsahu. Škola konzultuje úpravy so Štátnym pedagogickým ústavom. Zmeny v učebnom pláne sú 
zaznamenané bezfarebným políčkom, vychádzajú z projektu úpravy rámcových učebných plánov a vzdelávacích 
štandardov. Obsah vzdelávania na prvom stupni a druhom stupni ZŠ je rozdelený na tri ucelené časti vzdelávacieho 
programu – cykly, pričom druhý cyklus združuje posledný ročník prvého stupňa ZŠ  a začiatočný ročník druhého 
stupňa ZŠ. Predkladateľom projektu je Štátny pedagogický ústav.  
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Učebný plán v kontexte troch cyklov. 
 

 
 
 
 
 

Poznámky k učebnému plánu: RUP - rámcový učebný plán, ŠkUP - školský učebný plán 
*Druhý cudzí jazyk - voliteľný NEJ/RUJ 
 
 
 
 
 
 

Slovenský jazyk 
Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA patrí medzi východiskové vzdelávacie oblasti (vzhľadom na 

kompetenčný profil absolventa nášho 1.  stupňa). Cieľom  predmetu slovenský jazyk  nie  je  len  jeho  kvalitné 
gramaticky správne zvládnutie, rovnako dôležité sú ciele ako rozvoj čítania s porozumením, rozvoj kritického 
myslenia, tvorivé písanie, rozvoj prezentačných zručností. V predmete slovenský jazyk sa zameriavame viac na 
praktické využitie jazyka – ako prostriedku na vyjadrenie sa. 

Na celom prvom stupni píšeme novým typom písaného písma „Comenia script“. Je to jednoduchší typ písma, 
ktorý je pre žiaka prijateľnejší, navyše je vhodnejší pre ľavákov, či žiakov so špecifickými poruchami učenia (tzv. 
dysporuchy). Predmet sa integruje vo všetkých predmetoch. V prvom a druhom ročníku je zvýšený počet hodín 
slovenského jazyka oproti tretiemu a štvrtému ročníku. 

 
 

Cudzí jazyk - anglický 
Prvým  cudzím  jazykom  na  našej  škole  je  anglický  jazyk.  Dnešná  multikultúrna  spoločnosť  vyžaduje 

dokonalé zvládnutie cudzieho jazyka. Na takéto zvládnutie potrebujeme dostatočnú časovú dotáciu, preto sme využili 
na posilnenie predmetu anglický jazyk na I. stupni 4 hodiny. Anglický jazyk vyučujeme už od prvého ročníka. 
V štvrtom ročníku anglický jazyk integrujeme s inými predmetmi. 
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Informatika 

Vo  vzdelávacej  oblasti  MATEMATIKA  A  PRÁCA  S  INFORMÁCIAMI  sme  posilnili  najmä  prácu  s 
informáciami, keďže v tomto predmete chceme položiť základy pre prezentačné výstupy prostredníctvom IKT, čo je 
jedným  z cieľov prierezovej témy: Tvorba projektov a  prezentačné zručnosti.   Prostredníctvom IKT  techniky 
budeme pracovať aj na ďalšej prierezovej téme: mediálna výchova. Informatika sa v rámci prierezových tém 
a integrácie bude vyučovať v prvom a druhom ročníku.  

 
 

Matematika 
Vzhľadom na obsah učiva v predmete matematika  a dôležitosť jeho denného tréningu sme vyučovanie 

matematiky rozdelili rovnomerne po ročníkoch – v každom ročníku sú matematike venované 4 vyučovacie hodiny do 
týždňa. 

Od školského roku 2013/14 na celom prvom stupni učíme matematiku podľa profesora Hejného, ktorá pri učení 
čerpá zo života a z dlhoročných skúseností profesora Hejného. Jeho učenie je postavené na pochopení 
matematických súvislostí a vedie žiakov ku kritickému mysleniu a riešeniu problémov. 

 
Prvouka 

V prvom a druhom  ročníku  sme  sa  názvom  vrátili  k predmetu  prvouka,  v ktorej  je  integrované  učivo 
prírodovedy a vlastivedy. V prvom a v druhom ročníku majú žiaci jeden vyučovací blok prvouky. Na posilnenie 
prvouky nevyužívame žiadne hodiny z kapacity voľných hodín. 

 
 

Prírodoveda a vlastiveda 
Vzhľadom na dôležitosť spracovaných tém učiva využívame odporúčanú časovú dotáciu v jednotlivých 

ročníkoch tak, aby v treťom ročníku mali žiaci po jednej vyučovacej hodine  do týždňa aj  z prírodovedy aj  z 
vlastivedy,  v  štvrtom  ročníku  po  dve  hodiny  do  týždňa  z oboch  predmetov.  Na posilnenie prírodovedy  a 
vlastivedy nevyužívame žiadne hodiny z kapacity voľných hodín. 

 
Etická výchova 

Je profilový predmet nášho ŠkVP. Sociálny, osobnostný rozvoj,  poznávanie a rešpektovanie ľudských 
hodnôt sú ciele nielen etickej výchovy, ale prelínajú sa celým vyučovaním. Etika dáva základ – priestor na prípravu, 
navodenie jednotlivých tém. Je začlenená do vyučovania denne – 20 minútovými rannými komunitami, počas 
vyučovania je integrovaná v rámci každého vyučovacieho predmetu a každý piatok je v každom ročníku hodnotiaci 
vyučovací blok B3 (zameraný na sebapoznávanie, sebaúctu, ocenenie iných...) Preto je časová dotácia Etickej 
výchovy výrazne posilnená, aby boli v každom ročníku 2 vyučovacie hodiny etiky týždenne. Využili sme na to  4 hodiny 
z celkovej kapacity voľných hodín. 

 
Pomôcky 
Doplňujúci  predmet  v našej  škole,  ktorý  slúži  žiakovi na fixáciu a prehĺbenie  obsahu učiva v rozličných predmetoch. 
Učiteľ vystupuje ako facilitátor. Žiak si slobodne vyberá pomôcky (edukačné materiály, ktoré sú využívané aj na iných 
vyučovacích hodinách), s ktorými chce pracovať. Pracuje individuálne alebo spolupracuje, pričom sa môžu žiaci 
navzájom od seba učiť. V tomto predmete väčšina edukačných materiálov má v sebe autokorekciu, to znamená, 
že žiak sa učí na základe práce s chybou. Rozširujúce učivo tohto predmetu vo vymedzenom čase tvorí  učenie v 
rámci integrácie obsahu učiva, kedy žiaci majú možnosť si sami vybrať tému, na ktorej chcú pracovať. Majú 
možnosť si vybrať aj  postupy, stratégie spracovania danej témy, pričom dochádza k tvorbe heterogénnych skupín 
z celého prvého stupňa a tým pádom sociálnemu učeniu. 
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Objavovanie 
 
V šk. roku 2017/2018 sme začali realizovať metodiku predmetu Objavovanie. Impulzom vzniku predmetu bolo 
hľadanie spôsobov a foriem, s cieľom podporovať u detí rozvoj vnútornej motivácie. Nakoniec po niekoľkých 
diskusiách a stretnutiach vznikla myšlienka zaviesť do vyučovania na prvom stupni experimentálny predmet, na 
základe ktorého budeme môcť napĺňať víziu školy. V roku 2018/2019 sme pokračovali v overovaní. Po overovaní 
sme preklasifikovali slovo ,,predmet,, na hlavnú integrujúcu tému predmetov: Prvouka, Vlastiveda, Prírodoveda, 
Informatika, Slovenský jazyk, Matematika. 
 

   
 
Ciele integrácie v téme ,, Objavovanie,, je: Zvýšiť vnútornú motiváciu dieťaťa na základe zložiek VEU (Vysoko     
  efektívne učenie). 
 
 Zložky Vysoko efektívneho učenia v Objavovaní: 
 

Ø bezpečné a podporujúce prostredie – dieťa si samé vyberá prostredie, ktoré mu vyhovuje, či už je to trieda, 
učebňa PC, ateliér, knižnica, 

Ø zmysluplný obsah – táto zásada je naplnená už samotným samostatným výberom témy dieťaťa, ktorú bude 
skúmať, nik mu zhora nediktuje, čo sa má práve teraz učiť, čo má skúmať, dieťa si samé vyberie, čo ho vnútorne 
zaujíma, motivuje ho samotná zvedavosť dozvedieť sa o niečom viac, 

Ø možnosť výberu – dieťa si môže vybrať tému, kamarátov, prostredie,  
Ø okamžitá spätná väzba –  dieťa dostáva okamžitú spätnú väzbu nielen od učiteliek, ale aj od svojich kamarátov, 

rovesníkov, či spolužiakov z iných ročníkov, 
Ø  spolupráca – deti pracujú v skupinách, ktoré môžu heterogénne (vytvorené z rôznych ročníkov od 1. ročníka 

po 4. ročník), alebo aj v homogénnych skupinách (deti rovnakého veku), 
Ø obohatené prostredie –  či už samotné triedy, lebo PC učebňa, ateliér, knižnica plná kníh, 
Ø adekvátny čas – nie je to limitované časom, dieťa si samé rozloží svoj čas, učí sa narábať s časom, nie je 

tlačené do limitov (že niečo musí urobiť za 45 minút), 
Ø zámerný (cielený) pohyb – dieťa používa pri bádaní a objavovaní svoje telo prirodzene a môže 

a prostredníctvom pohybu aj vyjadrovať. 

 
 

            Vzhľadom na to, že trieda Lesná alej od 1.ročníka postupuje podľa zložiek VEU a počas dištančného 
vzdelávania sme získali dôveru v detí v ich samostatnej práci a manažovaní si svojich zadelených úloh, rozhodli sme 
sa, že v 4. ročníku budeme čo najviac uplatňovať hlavne tieto  zložky VEU: zmysluplný obsah, možnosť výberu, 
okamžitá spätná väzba, spolupráca, adekvátny čas, a to v pilotnom projekte, v ktorom budú deti počas dvojtýždňových 
etapách pracovať na zadelených úlohách a svojich témach. Tie budú na konci dvojtýždňového obdobia hodnotené, 
dieťa si taktiež urobí sebahodnotenie, ako pracovalo. Rozvrh nebude stabilný - to znamená, že počas niektorých hodín 
v tomto období sa budeme venovať spoločne uchopeniu tém a ich porozumeniu a počas iných hodín si deti sami 
"zmanažujú", ktorým zadaným úloham sa budú kedy venovať a či sami, alebo s kamarátom a kde.  
Po vypracovaní zadaných úloh sa môžu venovať hlbšie témam, ktoré ich zaujímajú a rozvíjať tak svoje učebné 
záujmy. V čase tejto samostatnej práci, alebo skupinovej práci sú deťom k dispozícii učitelia, ktorí sa im venujú. Po 
štvrťroku nastane vždy vyhodnotenie pilotného projektu, ako sa nám darí napĺňať jeho zámery.  
S týmto projektom budú rodičia oboznámení na rodičovskom združení, s rodičmi budeme spolupracovať a budeme si 
pýtať od nich spätnú väzbu. Tzv. pevné hodiny odučené učiteľom budú - HV, VV, TEV, Etika, blok SJL, blok MAT a blok 
Vedy, blok AJ. Ostatné hodiny rozvrhu budú v "réžii" detí. V triede budú v rozvrhu vyznačené len tieto "pevné " hodiny.  
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Začlenenie prierezových tém 
 

Prierezové témy reprezentujú okruhy aktuálnych problémov súčasného sveta. Zmyslom a poslaním 
prierezových tém je zoznámiť žiakov s konkrétnymi problémami, s ktorými sa budú pravdepodobne vo svojich 
životoch stretávať a vybaviť ich nástrojmi na ich riešenie. K rozpoznaniu a riešeniu problémov však človeku 
nestačia väčšinou zručnosti jedného  typu, vedomosti jedného odboru. Prierezové témy tak umožňujú spojiť to, 
čo žiak  získal v rôznych predmetoch, do  zručností a  schopností vyššej úrovne. Prierezové témy majú 
výrazne formačný charakter a ich cieľom nie je jednoduché odovzdávanie informácií, ale ich transformácia do 
postojov žiakov. Prierezové témy ponúkajú priestor pre ich profiláciu. Škola má pomerne veľkú voľnosť naplniť 
tento priestor obsahom a vzdelávacími stratégiami tak, aby prinášal našim žiakom čo najväčší efekt. 

 
 
 
 
Integrácia vzdelávacieho obsahu v rámci celoročných tém pre jednotlivé ročníky sú prílohou dokumentu.
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Prierezová 
tematika Predmet Ciele prerezovej 

tematiky podľa ŠV Metódy a formy Zdroje Organizačná forma 
vyučovania 

Osobnost
ný a 

sociálny 
rozvoj 

Etika 
 a všetky 
vyučovac

ie 
predmety 

sebapoznávanie 
(svojich dobrých aj 
slabých stránok) 

- rešpektovanie iných 
aktívne počúvanie 

- rozvoj spolupráce, 
sociálnych zručností 

potrebných pre osobný 
život 

- ľudské práva 
- rodinná výchova 

 - diskusné a  
individuálna, práca 

vo dvojiciach, 
práca s 

pomôckami-   
interakčné hry-   

pracovné listy so 
sebahodnotiacimi 

prvkami 

Z. Šimanovský, V. 
Mertin - Hry 

pomáhajúce s 
problémami 

Hry do kapsy 
1- 6 

l. a R. Eyrovci: 
Učíme deti 
hodnotám 

ranné komunity- vyučovacie 
hodiny -- jesenné školy v 

prírode 

Enviromen
tálna 

výchova 

Prírodov
eda, 

vlastived
a, 

prvouka, 
etika, 

slovensk
ý jazyk 

Les - význam, 
ochrana, poznanie 

rastlín a živočíchov - 
znečisťovanie 

ovzdušia – ochrana, 
ozónové diery, voda - 

vodné zdroje, 
znečistenie, kyslé 

dažde, ochrana vôd - 
prírodné zdroje 

(prírodné a 
alternatívne) - 

biodiverzita v krajine 

objavovateľské 
metódy, 

tvorba pokusov ,  
praktické činnosti 

(vysádzanie,zbiera
nie odpadkov..), 
ankety, tvorivé 

písanie, vychádzky 
do prírody, 
projektové 
vyučovanie 

www.nasetatry.sk, 
www.seps.sk/zp/o

zt atry, 
www.fondtatry.sk, 
www.zelenaskola.

sk, metodický 
materiál život 

stromu, metodický 
materiál 

Enviroinštitútu 
Daphne 

Vyučovacie hodiny 
prírodovedy, vlastivedy 
Denná starostlivosť v 
triedach – poznanie 

a starostlivosť o izbové 
rastliny,  

Mediálna 
výchova 

informati
ka, 

slovensk
ý 

jazyk, 
etika 

rozmanitosť médií, 
tvorba divadelnej hry 
práca novinára, práca 
filmára, reklama a jej 

vplyv 
na nás 

pozorovanie, 
zisťovanie, tvorba 
ankiet, diskusia 
tvorivé písanie - 

tvorivá dramatika 
práca s 

diktafónom, 
fotoaparátom, 

kamerou 

Metodická príručka 
Projekt Orava 

v praxi 

vyučovacie hodiny 
informatiky, 

vyučovacie hodiny 
slovenského jazyka (slohu) 

happeningy - ankety 

Multikultúr
na 

výchova 

etika, 
slovensk
ý jazyk 

prírodove
da 

sebauvedomenie a 
sebarealizácia 

v skupine 

rozhovory, 
interaktívne hry, 

simulovanie situácií 

Eva Cílková, Petra 
Shönerová: 
Námety pre 
multikulturní 

výchovu 
www.pf.jcu.cz 

www.ruzovyamodr
y vet.sk 

Nadácia Milana 
Šimečku – 

Farebná škôlka – 
multikultúrn 
výchova pre 
najmenších 

ranné komunity, 
svetové dni venované 

nevidiacim nepočujúcim, 
telesne a mentálnym 

postihnutím, 
 

Dopravná 
výchova 

prvouka, 
vlastived

a, 
slovensk
ý jazyk 

deti a chodci, deti a 
cyklisti, príčiny 

dopravných nehôd, 
dopravné značky, 

jednoduché riešenie 
križovatiek 

práca s pracovným 
zošitom, výukovým 

CD, hranie a 
riešenie 

simulovaných 
dopravných 

situáciá, jazda na 
bicykli a jeho 

údržba 

www.zachranari.sk
, projekt Bezpečná 
komunita, mobilné 
dopravné výukové 
ihrisko, ihriskové 
výukové CD ,, Na 

cestách s 
Martinom", 

autoškola pre deti, 
spolupráca s 

políciou 

Škola v príroda zameraná 
na cyklistiku, Citrón a jablko 
( spolupráca s dopravnou 

políciou).  

Ochrana 
zdravia 

Samosta
ný kurz 

spojený s 
dopravno

u 
výchovou 

zdravý životný štýl, 
pohyb v prírode, 

riešenie mimoriadnych 
situácií, civilná 

ochorna, zdravotná 
príprava, ochrana pred 

prednáška, tvorba 
pojmovej mapy, 

kreslenie, skladani, 
praktické činnosti 

Prierezové témy: 
Ochrana života a 

zdravia (ŠPÚ) 

škola v prírode, hodiny 
telesnej výchovy, 

spolupráca so Strednou 
zdravotníckou školou 
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a ŠkVP, 
Prvouka, 
Vlastived

a, 
Telesná 
výchova 

úrazmi, tvorba 
bezpečného prostredia 

Tvorba 
projekt a 
prezentač

né 
zručnosti 

slovensk
ý jazyk, 
vlastived
a, 
prírodove
da, 
anglická 
jazyk, 
informati
ka 

Postup pri tvorbe 
projektu(cieľ, 

postupnosť úloh, 
zbieranie informácií a 

údajov, riešenie 
prezentácia),  

získanie skúseností pri 
prezentácií ústnou 
formou, grafickým 

výstupom, 
prostriedkami 

masovokomunikač n 
komunikácie (foto, 

hlasový výstup- 
diktafón, film) 

Vyhľadávanie 
informácií z 
internetu, 

encyklopédií,tvorba 
plagátu, práca v 

skupine, 
idnividuálna práca 

v jednoduchej 
powerpointovej 

prezentácie - ústne 
prezentácia, 

výtvarná písomná, 
prostredníctvom 

IKT,(filmom) 

Učebné osnovy: 
Informatická 
výchova pre 

základné školy 
1. stupeň - 2005 

Vyučovacie hodiny všetkých 
vzdelávacích predmetov  

Finančná 
gramotnos

ť 

Matemati
ka, 
informati
ka, 
slovnens
ký jazky, 
etika 

človek vo svete 
peňazí, čo bolo pred 
peniazmi, odkiaľ sa 

vzali, ako vyzerali/jú, 
ako sa zarábajú, čo si 
môžeme za ne kúpiť, 
ako môžeme s nimi 

pomáhať 

rozprávanie, 
diskusia, 

manipulácia s 
peniazmi, 

poznávanie, tvorba 
vlastných peňazí, 
výmenný obchod, 

hra na obchod 

NŠFG, 
www.poznaj.sk, 

edulab.sk 
projektové vyučovanie, 

modulový týždeň 

Regionáln
a výchova 
a tradičná 

ľudová 
kultúra 

Slovensk
ý jazyk - 
Vlastived

a 
Výtvarná 
výchova, 
Hudobná 
výchova 

Etika 

regionálna výchova 
(miestna história, 

fauna, flóra, povesti, 
zvyky, tradičné jedlá, 

architektúra) 

Tvorba 
prostredníctvom 

tradičných remesie, 
tvorba plagátu, 

jednoduchej Power 
point prezentácie 
ústna, výtvarná, 

písomná, 
prezentácia, 
prezentácia 

prostredníctvom 
IKT 

Internetové zdroje 
okolí, 

keramické 
dielničky 

v Rudlovej, 
obrazové 

encyklopédie 
okolia, výklad 

(stredoslovenské 
múzeum) 

Krúžky v rámci ŠKD 
(keramické dielničky) 

hodiny vlastivedy, 
slovenského jazyka 

Výchova k 
manželstv

u 
a rodičovs

tvu 

Etika 
Prvouka 
Prírodov

eda 
Slovensk
ý jazyk 
sloh, 

čítanie 
Výtvarná 
výchova 
Telesná 
výchova 

Cieľom je  poskytovať 
možnosti získať 

informácie a fakty, 
pochopiť ich význam 
pre život, naučiť sa 
aktívne vyhľadávať 
informačné zdroje a 

odborné služby v 
prípade núdze; 

pomoc pri vytváraní 
zmyslu pre osobnú 

zodpovednosť za svoje 
konanie, za vlastné 

zdravie a pre 
rešpektovanie pocito a 

hodnôt iných ľudí. 

Diskusné kruhy 
spolupráca, práca 

vo dvojiciach, 
interakčné hry, 

beseda, 
prezentácia, 

práca s pracovným 
listom 

Metodická príručka    
k výchov k 
manželstvu 

a rodičovstvu 
  Žilinčíková,   D. 

Keď     sa     
narodí budeš 

doma 
  Stiefenhofer, M. 
55 rád ... keď sa 

dieťa bojí 
  Mebes, M. - 

Dotyky nie sú na 
rozkaz 

  Mebes, M. - 
Pusinky nie sú na 

rozkaz 
  Stoppardová, M. 
Intímna rukoväť pr 

dievčatá 

Ranné komunity, 
Vyučovacie hodiny 

prírodovedy, prvouky, 
čítania, ... 

-Stretnutia s odborníkom 
psychológ, detský lekár, 

dula, pôrodná asistentka,... 
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VIII.     Učebné osnovy 

 
Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo Štátneho 

vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy. Učebné osnovy tvoria samostatnú, 
neoddeliteľnú prílohu školského vzdelávacieho programu. 

 
IX.      Organizačné formy a metódy vyučovania 

 
 

Čas Organizačná jednotka Miesto Priebeh činnosti 

7.00 – 8.00 

Príprava na vyučovanie 
(Školský klub detí) 

trieda  a ranný  
klub v herni 

žiaci hrajú spoločenské hry, kreslia si, čítajú, po 
dohode s učiteľom hrajú jednoduché pohybové hry 

8.00 – 8.20 

Ranná komunita trieda, koberec 
žiaci s učiteľom sedia v kruhu na koberci, hrajú hry 
na rozvoj  osobnosti,  počúvajú  príbehy,  diskutujú 
rozprávajú si zážitky, plánujú vyučovanie... 

8.20 – 8.40 Školské raňajky Trieda žiaci aj učiteľ/ka spoločne raňajkujú 

8.40 – 10.10 

Vyučovací blok B1 
trieda, učebňa 
AJ, učebňa 
INF, 

žiaci pracujú na svojich učebných úlohách, získavaj 
poznatky, diskutujú, rozoberajú jednotlivé témy 
učiva pracujú   s   učebnými   pomôckami,   testujú   
si   svoj poznatky, hodnotia svoju prácu, učiteľ je 
facilitátorom tomto procese 

10.10 - 10.40 
,,Behacia" prestávka 

školský dvor 
(prípadne, 
trieda, chodba) 

žiaci majú možnosť aktívne stráviť prestávky 
(pohybové aktivity vhodné priestoru) 

10.40 - 12.10 
Vyučovací blok B2 

trieda, učebňa 
AJ, učebňa 
INF, 

rovnako ako B1 

12.10 - 12.55 
Prestávka na obed školská jedáleň Žiaci sa stravujú v školskej jedálni, prichádzajú a 

odchádzajú do jedálne v sprievode s učiteľom 

12.55 - 14.00 

Vyučovací blok B3 
trieda, 
telocvičňa, 
ateliér, ihrisko 

žiaci tvoria, pracujú v skupinách alebo individuálne 
na výchovných predmetoch, spojivom vyučovania 
je životná zručnosť, hodnota ( ktorá a tiahne celým 
vyučovaním, prebieha hodnotenie a 
sebahodnotenie 

14.00 - 14.30 

Relaxačná prestávka - Školský 
klub detí 

trieda, školský 
dvor 

žiaci majú priestor na ukončenie vyučovacích 
aktivít, upratanie prac. miesta a celej triedy, aby 
mohli pokračovať v činnostiv v školskom klub, žiaci 
sa presúvajú na krúžky alebo do školského klubu 

14.40 - 16.00 

Záujmové útvary Školský klub 
detí 

trieda, školský 
dvor, telocvičňa 

žiaci pracujú podľa svojho rozhodnutia v krúžkoch 
alebo pokračujú v činnosti v školskom klube, učiteľ 
je tiež zapojený do činnosti (tvorí, pomáha...) 

16.00 - 17.00 

Voľná práca žiakov  
(Školský klub detí) 

herňa ( po 
dohode s 
učiteľom 
chodba) 

žiaci sa venujú svojim aktivitám a  hrám, podľa 
počasia v škole alebo na školskom dvore... 
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PRIEBEH ŠKOLSKÉHO DŇA: 
 

Vyučovanie na I. stupni prebieha v dvoch 90 minútových blokoch a v poslednom 60 minútovom bloku. 
Jeden vyučovací blok predstavuje 2 vyučovacie jednotky (45 min). Učiteľ má právo upraviť dĺžku vyučovacej 
jednotky aktuálne  podľa  potrieb  žiakov.  Blokové vyučovanie uprednostňujeme vzhľadom  na  väčšiu  možnosť 
integrácie vzdelávacích predmetov, učebný blok poskytuje viac času pre pochopenie aj praktické využívanie 
poznatkov. Učiteľ je povinný  dodržať časovú dotáciu jednotlivých predmetov v týždni a zásady hygieny školskej 
práce (prestávky, relaxačné chvíľky, zmena činnosti...) Prvé dva učebné bloky sú zamerané viac na 
všeobecnovzdelávacie predmety, tretí (začínajúci po obede) má viac výchovný charakter. Vyučovanie začína 20 
minútovou rannou komunitou (etická výchova, výchova k hodnotám, sebapoznaniu...), je to priestor na hranie 
interaktívnych hier, vypovedanie vlastných zážitkov, riešenie problémov, navodenie témy (výchovného aspektu), 
ktorá je potom priebežne rozvíjaná počas vyučovania. 

Po ukončení vyučovania majú žiaci možnosť pracovať v záujmových krúžkoch (delia sa nie podľa veku, ale 
podľa záujmu - aj popoludní je tak vytvorený priestor pre partnerskú, rovesnícku spoluprácu). 

Práca v školskom klube pokračuje do 17.00 hodiny, žiaci majú možnosť venovať sa pohybovým, 
spoločenským hrám, tiež sa môžu vrátiť k učivu, pracovať s učebnými pomôckami, čítať podľa vlastného záujmu. 
         V centre nášho záujmu je dieťa, nie učivo. Preto: 
  1. Využívame prostriedky aktivizujúce dieťa:  skupinovú prácu,  prácu  na  projektoch  -  krátkodobých,  

                     ale aj niekoľkotýždňových, prezentačné činnosti. 
   2. V škole vytvárame pozitívnu pracovnú atmosféru, bez strachu a obáv z vlastného zlyhania.      
            (Chyba nie je dôvodom pre trest, ale vďaka nej sa zlepšujeme.) 
       3 . Tvoríme školu spolu s deťmi. Deti spolurozhodujú, aktívne sa podieľajú na organizácii vyučovania. 
   4. Podporujeme deti v ich objavovaní sveta cez zážitkové, hravé učenie. Dávame prednosť voľnému      
          detskému prejavu pred drilom a memorovaním. 
       5 . Vážime si vlastný názor detí, podporujeme ich snahu otvorene sa vyjadriť, učíme ich prijať negatívnu     
            spätnú väzbu. 
        6. Rozvíjame zdravý citový život detí – nebáť sa prejaviť svoje city, byť všímavý, citlivý na potreby  
       svoje i druhých. 

 
Naša škola uplatňuje prvky otvoreného vyučovania, čo nám umožňuje prijímanie a používanie metód a foriem 
rôznych koncepcií výchovy a vzdelávania podľa schopností učiteľov a potrieb detí: námetové vyučovanie - predmety a 
činnosti dňa (týždňa) majú jednu ústrednú myšlienku, ktorá ich spája a dáva ich učeniu zmysel. 

 
   Vysokoefektívne učenie, integrované tematické vyučovanie podľa S. Kovalikovej bude tento rok orientované na rozvoj 

a upevňovanie jednotlivých zložiek vysoko efektívneho učenia, pričom budeme dbať hlavne na: 
-   bezpečné a podporujúce prostredie, 
-   zmysluplný obsah, 
-   možnosť výberu, 
-   spoluprácu, 
-   zážitky reálneho sveta, 
-   obohatené prostredie, 
-   primeraný čas, 
-   okamžitú spätnú väzbu, 
-   cielený pohyb, 
-   dokonalé zvládnutie. 

    
•  tvorivá dramatika – vyučovanie prebieha v predstieraných situáciách skutočného života, deťom je také učenie 

blízke a zvyšuje ich schopnosť koncentrácie a učenia sa, 
• metóda rozvíjajúca čítanie – riadené čítanie s porozumením, kde učiteľ podporuje výmenu názorov medzi 

deťmi, čitateľské dielne, kde žiaci nečítajú len tak, ale o prečítanom si zhotovujú záznamy, 
• práca s  voľným  textom  –  deti od  prvého ročníka tvoria, kontrolujú, upravujú texty na  preberanú tému  a 

prezentujú ich ostatným spolužiakom, 
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• metódy otvoreného vyučovania – učíme deti "učiť sa" z encyklopédií, učebníc, počítačov: robiť si poznámky od 
ich spoločného písania až po samostatné,  premýšľať nad nimi, spracovať ich, plánovať si učenie, spoznávať svoj 
vlastný ideálny spôsob učenia sa, 

• výskumné metódy – deti tvoria rozhovory, ankety, experimentujú a pozorujú rôzne javy, životné situácie, 
• kooperatívne vyučovanie - vyučovanie spoluprácou v skupinách: deti sa učia deliť si úlohy a prevziať, 

zodpovednosť za vykonanú prácu, komunikovať s ostatnými, presadiť si vlastné myšlienky, ale aj podriadiť sa 
názoru väčšiny, spolupracovať s ostatnými, 

• zážitkové vyučovanie – vyučovanie v situáciách reálneho života podľa hesla: "Čo človek zažije, to si zapamätá 
najdlhšie", 

• učenie hrou  –  učenie  a  tréning schopností detí  vzdelávacími a  výchovnými, spoločenskými, pohybovými, 
konštrukčnými hrami, voľnou hrou a hrou s predstavivosťou, 

• individuálna práca s učebnými pomôckami – deti si formou   jednoduchých skladačiek, pomôcok   precvičujú 
učivo, táto metóda rešpektuje individuálne tempo dieťaťa. 

 
 

 
 

X.    Personálne zabezpečenie školy 
 

Personálne zabezpečenie školy vychádza z organizačného poriadku, ktorý je základnou organizačnou normou 
školy. Upravuje riadenie a organizáciu, určuje rozdelenie práce, organizáciu orgánov na škole, práva a zodpovednosť 
zamestnancov, vnútorné a vonkajšie vzťahy školy. Organizačný poriadok schvaľuje Rada školy. 
 
Organizačná štruktúra: 

Vedenie školy tvorí riaditeľ a manažér. Každý z nich zodpovedá za jemu určenú oblasť, pričom vzájomne 
spolupracujú. Obaja sú priamo podriadení Rade školy. 

Triedny učiteľ, tímový učiteľ a ostatní učitelia tvoria tím, ktorý má svoju autonómiu, pričom rešpektuje spoločné 
hodnoty a ciele Školy u Filipa. Vo svojom personálnom dokumente majú jasne definované pracovné činnosti, 
zodpovednosti a kompetencie v triede. Priradenie triednych učiteľov a tímových učiteľov k jednotlivým ročníkom je 
uvedené v pedagogicko-organizačnom zabezpečení školy, ktoré schvaľuje Rada školy. 
Na škole pôsobia aj odborní zamestnanci – správca siete, školský psychológ, špeciálny pedagóg 
a asistenti učiteľa. Personál školy ďalej dopĺňajú nepedagogickí interní a externí zamestnanci. 

 
 
XI.    Priestorové a materiálno-technické podmienky 

 
Súkromná základná škola sídli v priestoroch Univerzity Mateja Bela na Ružovej 14 v Banskej Bystrici. Škola má v 

prenájme samostatnú budovu, ktorá disponuje nasledovným priestorom 9 kmeňových tried – 1.-9. ročníka, ktoré sa 
menia v šk. roku 2019/2020 na špecializované učebne.  

          UČEBNE:    
  Učebne cudzích jazykov    - „Big Ben“ a „English World“  
  Učebňa INF     - „Informatika“ 
  Učebňa/laboratórium    - „Labák“ 
  Učebňa - Výtvarná výchova a Technika              - „Ateliér - Technika“ 
  Učebňa - Telesná výchova                - „Malá telocvičňa“/“Mini telocvičňa“ 
       Učebňa - Matematika                                               -  trieda ,,Vo hviezdach“ 
 Učebňa - Jazyk a komunikácia                                 -  trieda ,,Ostrov“ 
 Učebňa - Človek a príroda  (FYZ, BIO, Chémia)      - trieda ,,Vlk“ 
 Učebňa - Jazyk a komunikácia (SJL, NEJ)              -  trieda ,,Vesmír“ 
 Učebňa - Človek a spoločnosť (GeG, OBN, DEJ)    - trieda ,,Vlny“ 

       Učebňa - Umenie (HV a VV + technika)                    - ,,Aula“ 
 
  Ďalšie priestory     - herňa s knižnicou - I. stupeň 

- knižnica/študovňa - II. stupeň 
- školská psychologička 
- kuchynka 
- senzorická miestnosť - I. stupeň 
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Vybavenie školy 

 
Škola je dobre vybavená učebnicami a učebnými pomôckami, pri výučbe rôznych predmetov je využívaný 

výučbový SW. Pre ďalšie štúdium a prácu žiakov a aj učiteľov je k dispozícii dobre vybavená školská knižnica. 
Literatúra, učebnice, učebné pomôcky a výučbový SW sú priebežne doplňované. 

Jednou z priorít školy pri výučbe i pri bežnej prevádzke školy je využívanie informačných a komunikačných 
technológii. Z toho vychádza aj vybavenie školy touto technikou. V štyroch triedach sú nainštalované interaktívne 
tabule. Počítač je skvelý nástroj. Našim cieľom nie je len to, aby žiaci vedeli ako tento nástroj funguje a ako sa dá 
používať, ale hlavne to, aby ho deti používali často a aby ho používali čoraz zmysluplnejšie. Počítače v 
jednotlivých triedach a v herni sú prepojené do počítačovej siete. Okrem toho máme zriadenú učebňu informatiky. 
Hodiny informatiky sú delené, tým pádom má na informatike každý žiak svoj notebook. Triedny učiteľ a učiteľ 
angličtiny má k dispozícii osobný notebook pre skvalitnenie a zefektívnenie jeho prípravy na vyučovanie. K dispozícii 
majú žiaci aj odbornú učebňu pre výtvarnú výchovu a pracovné vyučovanie. 

 
 
 

XII.   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a učiteľov 
 

Škola garantuje bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie.   V priestoroch 
areálu PF UMB, kde sa nachádza aj naša škola, boli pre zvýšenie bezpečnosti pri pohybovaní sa umiestnené 
bezpečnostné prvky a označenia, ktoré nemajú len orientačný charakter, ale slúžia aj pre zvýšenie bezpečnosti 
našich žiakov, učiteľov a rodičov. 

Učitelia dbajú na opakované poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Škola zabezpečuje 
pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru a pravidelné kontroly 
bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle ustanovení platných právnych predpisov. Plnenie niektorých úloh na úseku 
BOZP škole zabezpečuje dodávateľsky odborne spôsobilá organizácia. 
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XIII.     Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriavame na tri oblasti: 

1.   Hodnotenie žiakov 
2.   Hodnotenie pedagogických zamestnancov a manažmentu školy 
3.   Hodnotenie školy 

 

 
1. Hodnotenie žiakov 

 
Všeobecné zásady hodnotenia: 

      V našej škole chceme naučiť dieťa učiť sa. Ukázať mu možnosti a spôsoby ako zdolávať množstvo informácií, nie 
kvôli známkam, ale kvôli sebe samému. V škole sa dieťa nielen vzdeláva, ale formuje sa aj jeho osobnosť. A to je možno 
ešte dôležitejší vývin ako samotné učenie. Oceniť tento pokrok len známkou je však  nemožné, a preto u nás hodnotenie 
žiakov na celom prvom stupni realizujeme slovným hodnotením.  
 
        Hodnotenie žiakov prebieha v  súlade s  Metodickými pokynmi na  hodnotenie a  klasifikáciu žiakov ZŠ       
vydanými Ministerstvom školstva SR a tiež na základe Metodiky hodnotenia žiakov na I. stupni. Cieľom a základom 
každého hodnotenia je poskytnúť žiakovi spätnú väzbu (čo sa naučil, čo zvládol, v čom sa zlepšil, kde sa pomýlil) a   
ukázať cestu nápravy a zlepšenia (ako postupovať ďalej). Hodnotenie je pozitívnym vyjadrením (hodnotíme, čo žiak  
vie – a v čom sa potrebuje zlepšovať). Je dôležité uvedomenie, že pri hodnotení sa nehodnotí osoba žiaka, ale  
konkrétny overovaný problém, posun. Hodnotenie je objektívne (žiaka nielen oceňujeme, ale aj poskytujeme rozvojú  
spätnú väzbu). Pri hodnotení sa sústredíme na individuálny pokrok, oceňujeme snahu (každé dieťa vyniká v inej       
oblasti. Pri hodnotení zohľadňujeme objektívne špecifiká pri učení (napr. poruchy učenia, nadpriemerné nadanie). Pri 
hodnotení je dôležité uplatňovať primeranú náročnosť vzhľadom na individuálny potenciál dieťaťa a pedagogický takt. 
 
Formy hodnotenia 

Prospech žiaka je vo všetkých predmetoch hodnotený slovne (priebežné, záverečné hodnotenie), pričom žiak 
hodnotený slovne prospel, ak v povinných vyučovacích predmetoch splnil kritériá hodnotenia určené školou. 

V štvrtom ročníku v šk. roku 2020/2021 pokračujeme v používaní elektronickej žiackej knižky, s cieľom 
prechádzať postupne na systém elektronického hodnotenia na druhom stupni.  

 
Priebežné hodnotenie 

O každom žiakovi si učiteľský  tím (dvaja učitelia v triede) vedie záznamový hárok  o práci, ktorý hovorí o 
hlavných vzdelávacích predmetoch a tiež o osobnosti žiaka, posune v získavaní životných zručností a výchovných 
predmetoch. Učiteľ pravidelne eviduje pokroky žiaka (zvládnuté učivo, neupevnené...) s minimálne mesačnou 
periodicitou. Dokladá ich samostatnými prácami, ktoré dokazujú  uvedené záznamy.  Samostatné práce žiakov, 
diktáty, písomné práce, sú hodnotené slovne. Ich vypracovanie pripravuje učiteľ vždy po upevnení učiva, po ukončení 
tematického celku. Učiteľ tak získava prehľad o tom, čo žiak ovláda, kde sú ešte rezervy. Žiak má právo opraviť 
svoju písomnú samostatnú prácu (v prípade neúspechu), po dohode s učiteľom. 

Priebežné hodnotenie slúži ako podklad pre polročné, či koncoročné vysvedčenie, tiež pre konzultácie 
s rodičmi. Záznamové hárky sa líšia v jednotlivých ročníkoch (podľa návrhu triedneho tímu). 
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Sebahodnotenie žiakov 

Sebahodnotenie  má niekoľko foriem. Prebieha priebežne počas vyučovania (ako ústne zhrnutie, čo žiak 
získal počas vyučovacieho  bloku, ako sa mu darilo...). Každý piatok je do vyučovania zaradený celý vyučovací 
blok  venovaný týždňovému zhodnoteniu práce  v  škole, v  triede.    Žiaci majú možnosť vypracovať týždenné 
hodnotiace listy (ich vypracovanie je v kompetencii učiteľa). Je to prehľad predmetov a jednotlivých tém, ktorým 
sme sa v škole venovali. Žiak si pozrie svoje práce v zošitoch a vyberie cvičenie k téme, s ktorým  je spokojný, 
alebo prácu, ktorá mu dala poriadne zabrať. Chceme, aby dieťa samé pociťovalo zodpovednosť za svoju prácu, 
hrdosť na dosiahnuté výsledky, potrebu uznania od svojich rodičov, čo všetko už zvládlo a ako sa mu pritom 
darilo. Žiaci sú vedení k sebahodnoteniu už od prvého ročníka. Sebahodnoteniu sa žiaci u nás učia v rámci 
ranných komunít. S hodnotením a  sebahodnotením sa stretávajú  aj pri vypracovávaní rôznych pracovných listov. 
Súčasťou pracovných listov (ktoré vypracováva učiteľ) je sebahodnotiaca časť, kde žiak formou značiek 
(emotikonov), odpoveďami na otázky vyjadruje spätnú väzbu. 

 
Žiacke portfóliá 

Aby bolo hodnotenie objektívne, musí mať konkrétne podklady. Preto majú žiaci svoje portfóliá, kde si sami 
vyberajú a zakladajú pracovné listy, samostatné práce, ktoré dokazujú ich pokrok v učení. Práci s portfóliami sa 
žiaci postupne učia už od prvého ročníka. V portfóliách majú aj prehľadne spracované ciele základných vzdelávacích 
predmetov, ktoré žiaci poznajú a pravidelne s nimi pracujú (piatkový hodnotiaci blok B3). 

 
Rodičia a slovné hodnotenie 

Za výchovu a vzdelanie svojho dieťaťa zodpovedá rodič a preto by mal na ňom aj participovať. Minimálne by 
mal vedieť, čím sa jeho dieťa zaoberá v škole. Nemyslíme tým, že by mal doma dieťa denne skúšať a zisťovať tak, 
„čo sa v  škole učia“. Rodič    v  našej škole je  pravidelne informovaný o  dianí v škole aj  vďaka týždenným 
hodnotiacim  listom.  Okrem  takéhoto  písomného  kontaktu  s  rodičmi,  máme  systém  plánovaných  stretnutí 
„konzultácií“ rodiča, dieťaťa a učiteľa. Takéto  stretnutie trvá cca polhodinu a prebieha  minimálne 2-krát počas 
školského roka. Zúčastňuje sa ho rodič, dieťa, učiteľ. Rodič sa tak môže porozprávať o napredovaní dieťaťa,  dáva 
spätnú väzbu učiteľovi, je tu priestor aj na vyjadrenie dieťaťa. Učiteľ z takéhoto stretnutia vyhotovuje písomný zápis 
s podpisom rodiča. Zápis je súčasťou pedagogickej dokumentácie o žiakovi. Zápis slúži ako kontrolný nástroj pre 
rodiča, učiteľa aj vedenie školy. Ak rodič vie, čo sa deje v škole, viac sa o školu zaujíma a tým sa aj škola stále 
zdokonaľuje. 

 
Správanie 

Hodnotenie správania sa odvíja od dodržiavania Vnútorného poriadku školy. Žiaci sú spolutvorcami pravidiel 
správania sa triedy, školy. Dostávajú od učiteľa spätnú väzbu na dodržiavanie pravidiel, počas ranných komunít 
majú právo hodnotiť dodržiavanie pravidiel, vylepšovať ich. Pokiaľ nastane problém, ktorý nedokáže riešiť žiak a 
učiteľ, učiteľ informuje rodiča a hľadajú riešenie problému spoločne. (Učiteľ pripraví záznam zo stretnutia.) 
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Hodnotenie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami 

V škole môžu byť integrovaní žiaci so zmyslovým, telesným, mentálnym postihom, alebo s vývojovými poruchami. 
Pri hodnotení vychádza učiteľ z odporúčaní centra špeciálno-pedagogického poradenstva a centra pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie a hodnotenie je vždy individuálne. Žiak je hodnotený s ohľadom na svoje 
možnosti a schopnosti, je posudzovaná jeho snaha, pokrok. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami  sa  
vzdelávajú  na  základe  individuálneho  výchovno-vzdelávacieho  programu,  ktorý vypracuje učiteľ v spolupráci so 
špeciálnym pedagógom z centra špeciálno-pedagogického poradenstva alebo centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie . 

 
Kritériá na hodnotenie: 

• Zvládnutie výstupov jednotlivých vyučovacích predmetov v rámci individuálnych možností dieťaťa. 
• Schopnosť riešiť problémové situácie. 
• Úroveň komunikačných zručností. 
• Schopnosť tvorivého prístupu k riešeniu problémov. 
• Zmeny v správaní, postojoch, životných zručnostiach. 
• Miera zodpovednosti a tolerancie, ktorú žiak pociťuje. 

 
Formy overovania vedomostí a zručností: 

• Písomné práce, slohové práce, testy, previerky, samostatné práce, diktáty, cvičenia... 
• Ústny prejav, prezentácia práce. 
• Projektové a skupinové práce. 
• Modelové a problémové úlohy, kvízy, krížovky, rébusy... 
• Projektové dni (celoškolské, triedne). 
• Vedomostné testy, súťaže (Klokan, Pytagoriáda, Maksík, Všetkovedko, ...)  - kladieme dôraz na individuálny       

záujem dieťať zapojiť sa. 
 
 
 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 
 

Cieľom pravidelného a systematického hodnotenia pedagogických pracovníkov je rozvíjať ich potenciál a motivovať 
stále k zlepšujúcemu sa výkonu, a tak cielene a efektívne využívať ľudské zdroje pre rozvoj školy. Hodnotenie 
zamestnancov prebieha 2x do roka (február a prelom júna a júla). Podrobnosti ohľadom hodnotenia sú uvedené v 
Hodnotiacej smernici. 

 
Okrem hodnotenia pedagogických zamestnancov je na škole pravidelne vykonávaná kontrola kvality vyučovacieho 

procesu a vedenia  pedagogickej dokumentácie (školskej aj triednej). Je vykonávaná vedením školy nasledovne: 
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CIEĽ KONTROLY INDIKÁTORY NÁSTROJE AUTOR KONTROLY FREKVENCIA 
KONTROLY 

Kvalita spätná väzba hospitácia, rozhovory vedenie školy (riaditeľ, 
zástupca pre I. 
)supeňstupeň) 

2krát ročne 
Vyučovacieho z hospitácií pozorovanie, 
Procesu úroveň spracovania kontrola zástupca pre I. stupeň 1krát ročne 

 tematických plánov 
 plnenie tematických kontrola, rozhovor zástupca pre I. stupeň 2krát ročne 
 Plánov 
 úroveň písomných kontrola  1krát ročne 
 Prác 
 individuálne plány kontrola individuálnych      špeciálny pedagóg 1krát ročne 
 integrovaných žiakov plánov 
Vedenie pedagog.  kontrola triednych kníh zástupca pre I. stupeň 4 krát ročne 
Dokumentácie  kontrola denníkov, 

výchovnej činnosti, 
záujmov činnosti 

  vedúca ŠKD 

Priebeh vyučovacieho Ako žiaci rozumejú/ 
nerozumejú 
„Prečo sme 
nestihli...“ Čo sa 
páčilo/ nepáčilo 

diskusia, sám učiteľ priebežne, 
procesu (okamžitý rozhovor so žiakmi počas 
výsledok pedagog.  vyučovania 
pôsobenia)   

 
 

 
 
 
3. Hodnotenie školy 

 
Ciele hodnotenia: 
-   motivácia vedenia školy zaoberať sa interným manažmentom kvality 
-   analýza silných a slabých stránok školy 
-   návrhy riešenia prípadných nedostatkov 

 
Subjekty zainteresované na celom procese hodnotenia: 
-   učitelia 
-   rodičia 

 
Spôsoby hodnotenia školy: 
1. autoevaluácia školy 
2. KOMPARO – systém periodického testovania žiakov 
3. komplexná inšpekcia Štátnej školskej inšpekcie 
4. externá evaluácia školy 
5. olympiády a súťaže 

 

 
Podrobnosti jednotlivých spôsobov hodnotenia školy (účastníci, čas realizácie, forma, zodpovednosť...) 
upravuje Metodika hodnotenia školy, ktorá je súčasťou Organizačného poriadku školy. 
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XIV.     Požiadavky na vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 
Kvalita  školy  je  priamo  závislá  na  profesijnom  rozvoji  a  napredovaní  učiteľov,  teda  na  celoživotnom 

(priebežnom) vzdelávaní sa. Tento rozvoj prebieha: sebavzdelávaním učiteľov, profesijným rozvojom učiteľov v 
podmienkach školy (čím nastáva vnútorný rozvoj školy ), organizovaným kontinuálnym vzdelávaním učiteľov. 

 
Sebavzdelávaním učiteľov sledujeme a rozvíjame: strategické zámery rozvoja školy, kde sú učitelia  priamo 
zainteresovaní do cieľovania. Všetky strategické zámery a koncepcie školy sú predkladané na schválenie Rady školy. 
 

 
- 

Úroveň výučby sledujeme: 
hospitáciami, kde učitelia získavajú spätnú väzbu od vedenia školy 

 
 
 
 

pri  nich  pozoruje  a  rozvíja 
- 
- 

vzájomnými „sharingami“, kde si učitelia navzájom odovzdávajú skúsenosti 
pozorovaniami, ktoré prebiehajú v učiteľskom tíme, skúsenejší učiteľ 
pedagogické schopnosti svojho kolegu 

 potreby profesionálneho rastu zamestnancov zisťujeme:  
-    hodnotiacimi rozhovormi – v škole je rozpracovaný systém vnútorného hodnotenia učiteľov. Každý učiteľ 

školy je jeho súčasťou. Hodnotiace rozhovory prebiehajú vo februári a júni (júli) daného školského roku. Z 
hodnotenia je vyhotovený zápis, v ktorom je zachytená potreba ďalšieho profesijného rastu učiteľa. 

              -    pomocou plánu osobnostného rozvoja každého učiteľa 
-    diskusiami –  prebiehajú na pravidelných metodických pedagogických poradách 

   -    dotazníkmi –  vedenie školy vyhľadáva autodiagnostické dotazníky učiteľa 
 
Poskytuje ich učiteľom s cieľom spoznať svoju profesionalitu a možnosti zdokonaľovania. 

   
Základom organizovaného kontinuálneho vzdelávania je adaptačné vzdelávanie, ktoré pripravuje škola pre 

svojich učiteľov v rámci adaptačného procesu. Cieľom adaptačného vzdelávania je mať na škole učiteľov   (v 
základných pedagogických pozíciách) plne stotožnených s filozofiou, kultúrou, stratégiou školy. 

Ďalšou možnosťou je aktualizačné vzdelávanie. Je určené pre samostatných učiteľov, ktorí si chcú v danej 
oblasti udržať potrebné profesijné kompetencie, alebo cítia potrebu posilniť svoju profesionalitu v určitej oblasti. Toto 
vzdelávanie prebieha väčšinou prostredníctvom metodických centier. 

Ďalším stupňom je špecializované vzdelávanie. Je určené pre samostatných učiteľov, ktorí plánujú svoj rozvoj 
v oblasti riadenia (budúci riadiaci pracovníci školy) alebo špecializácie. 

Podrobnosti  o   rozvoji   kontinuálneho   vzdelávania   pedagogických  zamestnancov  upravuje   materiál: 
Koncepcia profesionálneho rozvoja školy, schválený Radou školy. 
Vzhľadom na profiláciu školy je organizované kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov  orientované 
prevažne na tieto oblasti: 

•    Rozvoj kritického myslenia  – dôraz kladieme na triedenie, zbieranie informácií, na čítanie s  
              porozumením, ako základ pre ďalšie vzdelávanie sa (stratégia E-U-R). 

•    Rozvoj tvorivého písania  –prostriedok na sebavyjadrenie, podpora individuality a potreba zažiť úspech. 
•    Kooperatívne učenie  – skupinové práce, práca s pomôckami, projektové učenie... 
•    Multikultúra, výchova k ľudským  hodnotám  

           •   Rozvoj emocionálnej  inteligencie  – ako schopnosti vnímať svoje emócie, prijať ich, ovládať ich a vedieť      
               ich využívať. 
 

Každý učiteľ školy má právo ďalej sa vzdelávať a preferovať pritom vlastnú oblasť vzdelania (v súlade s cieľmi 
a stratégiami školy). Zároveň má povinnosť predať nové poznatky svojim kolegom (pravidelné informácie na 
pedagogických poradách, príp. súčasť interného vzdelávania). 

Sebarozvoj a ďalšie vzdelávanie sa učiteľov prispieva k zvyšovaniu kvality výchovnovzdelávacieho procesu 
školy, k rastu dobrého mena školy. Sebarozvoj a ďalšie vzdelávanie sa učiteľov je jedným z kritérií pravidelného 
hodnotenia zamestnancov školy –  má teda aj finančné ohodnotenie. 
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XV.    Podmienky pre špeciálne vzdelávanie žiakov s individuálnymi potrebami 

 
 

Škola vytvára podmienky pre rozvoj osobnosti každého žiaka. V spolupráci s centrom 
špeciálnopedagogického poradenstva a centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa 
venujeme aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla: 

1) žiak so zdravotným znevýhodnením, t.j. 
- žiak so zdravotným postihnutím 
- žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami 
2) žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia 
3) žiak s nadaním 

 

 
Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzdelávame v bežných triedach (integrované 
vzdelávanie). 
Žiak, ktorý má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, má vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací 
program. Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva škola spoločne s centrom špeciálno- 
pedagogického poradenstva a centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

 
Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje: 

-   základné informácie o žiakovi; 
-   požiadavky na úpravu prostredia 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, osobného asistenta a iných. 
 
Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby zodpovedali špeciálnym 
výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka. 

 
Pri vytváraní podmienok pre špeciálne vzdelávanie žiakov s individuálnymi potrebami sa škola snaží hlavne o: 
- zabezpečenie  odborného prístupu vo vzdelávaní,včasná špeciálno-pedagogická, psychologická, medicínska    

diagnostika; 
- vzdelávanie podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu -   individuálna a skupinová práca so 

žiakom, používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania; 
-   úprava vzdelávacieho obsahu, zaradenie špeciálnych vyučovacích predmetov; 
-   špecifický postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov; 
-   aplikácia inovatívnych foriem komunikácie; 
-   úzka spolupráca s rodičmi; 
-   uspokojenie individuálnej potreby konkrétneho žiaka, vyplývajúcej z odbornej diagnostiky; 
-   špeciálne vyučovacie pomôcky; 
-   odborný servis špeciálneho pedagóga, logopéda, asistenta učiteľa, psychológa; 
-   odbornú prípravu učiteľov. 
 
V prípade žiakov s nadaním dávame prednosť tzv. rozširujúcemu, resp. obohacujúcemu vzdelávaniu 
(napr. možnosť učenia pár hodín vo vyšších ročníkoch)
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