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1. Veľkosť školy  

Základná škola je umiestnená v strede obce vo veľmi peknom prostredí, v priamom 

susedstve s obecným parkom. Základná   škola je rozmiestnená v spoločnej budove, ktorá je   

jednoposchodová. Disponuje dvoma telocvičňami, vonkajším viacúčelovým ihriskom 

s doskočiskom. V susedstve je atletická dráha a trávnaté ihrisko.    

Škola je plneorganizovaná, navštevujú ju  žiaci 1. – 9. ročníka v 15 triedach. Na 1.stupni 

je 7 tried, z toho 2 triedy so špeciálno – výchovnými potrebami. Na 2.stupni je 8 tried, z toho  

2 triedy so špeciálno-výchovnými potrebami. Na škole je  jedno oddelenie školského klubu. 

Okrem kmeňových tried sú zriadené aj odborné učebne : biológia, fyzika-chémia, 

informatika I, informatika II, dielňa pre vyučovanie predmetu technika, výtvarný ateliér, 

kabinety, školská a učiteľská knižnica, veľká a malá telocvičňa.      

                                                                               Na začiatok  

2. Charakteristika žiakov  

Žiaci navštevujú 1. až  9.ročník. Najviac žiakov je z obce Parchovany, ďalej z  časti obce 

Parchovany – Božčice , Parchovany -  osada. Žiaci ZŠ Parchovany vzhľadom na zloženie a 

počet žiakov školy dosahujú veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky. Vzorne 

reprezentujú školu vo všetkých oblastiach – vzdelávacích, záujmových a športových. 

Vzhľadom na  geografické umiestnenie obce, počet žiakov zo sociálne zanedbaného 

prostredia sa zvyšuje. Školu navštevuje 191 žiakov.   

Na začiatok  

  

3.  Charakteristika pedagogického zboru   

Škola zamestnáva 18 pedagogických pracovníkov na plný úväzok, 4 pedagogických 

pracovníkov na čiastočný úväzok,  vychovávateľku a 3 asistentky učiteľa.  Všetci učitelia 

spĺňajú pedagogickú a odbornú spôsobilosť.  Vzhľadom na  geografické umiestnenie obce, 

počet žiakov zo sociálne zanedbaného prostredia sa zvyšuje. Z tohto dôvodu sú kladené 

zvýšené nároky na prácu učiteľov. V tom je výrazná pomoc asistentov učiteľa a učiteľov s 

odborom špeciálna pedagogika. Z počtu učiteľov vyplývajú aj zvýšené nároky na ich  

univerzálnosť.                                                                                                        Na začiatok  



4. Organizácia prijímacieho konania   

Zápis do 1. ročníka sa v tomto školskom roku uskutoční v termíne od 1. apríla do 30.  

apríla. Presný dátum a čas slávnostného zápisu bude včas zverejnený na web stránke školy, 

v miestnej Materskej škole. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý k 1.septembru v danom 

školskom roku dovŕšilo 6 rokov veku, je povinný aj s dieťaťom zúčastniť sa zápisu. Počas 

zápisu si deti nenásilne vyskúšajú svoje schopnosti v nenáročných testoch a pohovormi s 

učiteľkou. Zákonní zástupcovia detí poskytnú ich osobné údaje, zároveň uvedú záujem o 

pobyt v školskom klube detí. Po zápise obdržia rozhodnutie o prijatí. V prípade pochybností 

o školskej zrelosti dieťaťa, môžu rodičia dohodnúť ďalšie stretnutie s detským psychológom 

v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Zákonný zástupca môže 

požiadať o odloženie začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o 1 rok na základe 

odporúčania odborného zamestnanca príslušného CPPPaP, prípadne pediatra. Riaditeľ školy 

môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa aj na návrh 

materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom 

zákonného zástupcu. K rozhodnutiu riaditeľa školy je nevyhnutná žiadosť zákonného  

zástupcu dieťaťa.                                                                                                  Na začiatok   

5. Dlhodobé projekty   

Základná škola sa pravidelne zapája do projektov zameraných na žiakov i pedagógov.  V 

rámci ekologickej výchovy prebieha projekt – Lesnícky náučný chodník Park Parchovany, 

ktorý bude priebežne doplňovaný. V tomto šk.roku je škola pokračuje v aplikácii predmetov  

projektu „Premena tradičnej školy na modernú“. Pokračujeme v  projekte: „ Vzdelávaním 

pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“. Zapojili 

sme sa do projektov „DIGIPÉDIA“, „ Komplexný poradenský systém prevencie a 

ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“, „ Moderné vzdelávanie 

pre vedomostnú spoločnosť - Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre  

všeobecno–vzdelávacie predmety“, „Farebná bezpečnosť“. 

                                                                                                                                Na začiatok  

  

 

 

  



6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi  

Rada školy  

Rada školy pozostáva z desiatich členov. Zasadá štyrikrát ročne. Na zasadnutie pozýva 

vedenie školy, kde následne prerokováva aktuálne problémy a potreby školy.  

    Rodičovská rada  

Rodičovská rada je tvorená z triednych dôverníkov, ktorí sú volení každý školský rok na 

1.rodičovskom združení. Po rodičovskom združení a triednych aktívoch informujú vedenie 

školy o aktuálnych problémoch a požiadavkách prezentovaných rodičmi. Rodičovské 

združenia sú organizované trikrát do roka.  

Základná škola úzko spolupracuje s futbalovým klubom TJ Parchovany,  folklórnym 

súborom Parchovianka, Miestnou organizáciou rybárskeho zväzu Trebišov, 

Pedagogickopsychologickou poradňou v Trebišove.  

Základná škola poskytuje priestory pre elokované triedy  Základnej umeleckej škole v 

Sečovciach a to v  hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore, súkromnému CVČ.   

Na škole sú už zavedené tradičné akcie, ktoré približujú prácu žiakov a učiteľov. Tieto 

tradície:   

- rozvíjajú prirodzený záujem o pohyb – školská športová olympiáda -  využívaním 

telocvične aj v mimovyučovacom čase  - dni ovocia,   

- podnecujú záujmové aktivity umeleckého zamerania – prehliadka záujmových aktivít 

žiakov a učiteľov na vianočnej akadémii, 

- zapájajú rodičov do života školy – účasťou v rodičovskej rade a rade školy.  

  V rámci environmentálnej výchovy sú rodičia informovaní o školskom programe a sami sa 

majú možnosť zaangažovať prostredníctvom environmentálnych aktivít, ktoré sú vhodné pre 

ich deti,  počas ktorých sa žiaci zamerajú na jednu oblasť ochrany a poznávania prírody.   

Štandardný je vzťah so strednými školami. Škola je stále otvorená a nápomocná rôznymi  

aktivitami pre širokú verejnosť.                                                                          Na začiatok  

  

  

  

 

  



7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy  

  

                Budova Základnej školy bola daná do prevádzky v r.1975. Z toho vyplýva aj jej 

stav.   Je vypracovaný projekt na jej celkovú rekonštrukciu. V súčasnosti je zrekonštruovaná 

budova  -    je uskutočnená výmena okien vonkajšieho plášťa budovy, jej zateplenie a nová 

fasáda. Zrekonštruovali sa havarijné stavy priestory šatní v telocvičnom trakte, veľkej a 

malej  telocvične, 70 % podláh na chodbách v budove a v jednej triede sme dali liatu podlahu. 

Do klubovne sa vymenila stará podlaha za plávajúcu  z dôvodu využitia pre tanečné odbory 

ZUŠ a krúžkov ZŠ. Vymenili sa lavice a stoličky v triedach na 2.stupni. V ŠKD sa kompletne 

vymenil nábytok. V havarijnom stave je však stále  sanita a podlahy v triedach. Na 

Ministerstvo školstva boli podané projekty na odstránenie uvedených havarijných stavov.    

Vybavenie kabinetov prebieha postupne v jednotlivých etapách zameraných na  

predmety podľa požiadaviek učiteľov. Postupne sa vybavujú všetky kabinety a odborné 

kabinety počítačmi a počítačovou technikou. Školská knižnica slúži aj ako premietacia 

miestnosť pre jednotlivé predmety. Zriadili sme novú učebňu – ateliér. Sú zriadené dve 

počítačové miestnosti, obidve s interaktívnou tabuľou. Jedna učebňa je vybavená tabletmi. 

V súčasnosti je vybavených interaktívnou tabuľou štrnásť odborných a kmeňových učební. 

Ostatné triedy sú vybavené bielou tabuľou a dataprojektorom. Celá škola je pokrytá WIFI 

pripojením na internet. Škola disponuje dvoma telocvičňami, univerzálnym asfaltovým 

ihriskom a bežeckou dráhou, ktoré sú aktívne využívané aj na mimoškolskú činnosti. Na 

prízemí sa nachádza 5 tried, 1 školská dielňa, 2 odborné kabinety, 2 miestnosti využívané 

školníkom, riaditeľňa, zástupcovňa, zborovňa, kancelária, vyhradené miesto na prezúvanie 

žiakov s odkladacími skrinkami , jedáleň s vyhradeným miestom na umývanie rúk, jedáleň , 

ktorá takisto má svoje priestory na prízemí v oddelenom trakte, 3 samostatné sociálne 

zariadenia , 2 miestnosti pre upratovačky, 1 sklad – archív , spojovacou chodbou je spojené 

s telocvičnými priestormi, kde sa nachádzajú : veľká telocvičňa, malá telocvičňa, náraďovňa, 

2 kabinety telesnej výchovy, 3 samostatné šatne so sociálnymi zariadeniami a sprchami. Na 

poschodí sa nachádza 10 tried , 9 kabinetov, kabinet CO,  odborné učebne : prírodopisu, 

fyziky, ateliér a dve počítačové miestnosti,  trieda školského klubu , 3 miestnosti pre 

upratovačky, 1 školská klubovňa , 5 samostatných sociálnych zariadení. Škola má k 

dispozícii átrium. Počas školského roka sme doplnili veľké množstvo moderných učebných 

pomôcok, čo umožnilo  tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Vybavenie kabinetov je 



postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, 

mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy.                                                

  

                                                                                                                    Na začiatok  

  

  

8. Škola ako životný priestor  

V zmysle otvorenej školy trávia žiaci v školských priestoroch aj veľa svojho 

osobného času.  Z tohto dôvodu je potrebné dbať na upravené priestory. Každý odborný 

kabinet má svoj priestor nielen vo svojej  odbornej učebni, ale aj na chodbách vo forme 

násteniek a vytríniek. Tieto slúžia na aktuálne informácie o aktivitách školy, úspechoch 

žiakov a o reprezentácii školy. Spoločné priestory sú obnovované a spravované aj  v rámci 

záujmových krúžkov zameraných na výtvarnú prácu. Vonkajšie priestory sú upravované za 

pomoci Obce Parchovany spolu s miestnym parkom a aj v rámci vyučovania – 

environmentálnej výchovy, technickej výchovy, pracovného vyučovania a záujmových 

krúžkov.    

              Modernizácia vyučovania znamená aj jeho humanizáciu. Aby sa žiaci i pedagógovia 

cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladie sa dôraz na upravené a estetické prostredie tried, 

školského dvora, chodieb. O veľké množstvo zelene v interiéri školy sa starajú žiaci a triedni 

učitelia. Každá trieda má pridelený úsek v areáli školy, o ktorý sa stará.  Pri tvorbe rozvrhu 

hodín sa snaží škola dodržiavať psycho-hygienické zásady, zvonenie je tzv. bezstresové, 

škola má dosť zelene, átrium, oddychový kútik, široké chodby, telocvične, dielne, 

priestrannú jedáleň, veľké a svetlé triedy. Z finančných prostriedkov obce bola 

zrekonštruovaná aj školská   kuchyňa a vstupy do budovy.   V roku 2015 sa ukončila 

rekonštrukcia cvičnej kuchynky. Škola disponuje aj školskou knižnicou, ktorá je využívaná 

aj na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry. Vedenie školy má v pláne v blízkej 

budúcnosti: - vymeniť všetky šatňové skrinky na chodbách, vytvoriť tak pre všetkých žiakov 

väčší priestor  na odkladanie osobných vecí, postupne vymieňať zastaralý školský nábytok - 

lavice a stoličky, aby vyhovovali zdravotným normám pre príslušné vekové kategórie 

žiakov.  



           Aktuálne informácie o aktivitách školy sú pravidelne zverejňované na webovej 

stránke školy, na informačných tabuliach a nástenkách, v školskom časopise Školoviny. 

Budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom podporujú rôznymi aktivitami – 

zapojením do záujmovej činnosti, pestovaním priateľských vzťahov aj v mimo vyučovacom 

čase napr. exkurziách, návšteve divadelných a filmových predstavení, športových 

podujatiach. Do povedomia žiakov, rodičov a verejnosti sa postupne dostáva aj Noc v škole, 

ktorú financuje Rada rodičov. Zriadením žiackeho parlamentu sa monitorujú problémy školy 

očami žiakov, prijímajú sa návrhy na zlepšenie. Jeho aktivita je obohatená spoločne 

zostavovaným dotazníkom zo života školy - učiteľmi a žiakmi.                              Na začiatok  

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní  

V škole sú vytvorené bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na 

vyučovanie aj oddych. Tieto sa udržiavajú a vylepšujú. Škola má vypracovaný vnútorný 

školský poriadok pre žiakov a pracovný poriadok pre zamestnancov. Pravidelne začiatkom 

školského roka, ako aj pred každými prázdninami, prebieha poučenie žiakov a zamestnancov 

školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o pravidlách správania sa v škole, v 

špeciálnych odborných učebniach, v telocvični a pri ceste do školy. Poučenie je 

zaznamenané v triednej pedagogickej dokumentácii. Taktiež robíme poučenie i pred každou 

hromadnou akciou. Zároveň sa uskutočňujú pravidelné školenia zamestnancov školy o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a 

ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií. Je zavedená evidencia 

žiackych a pracovných úrazov. Školenia zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a proti požiaru vykonáva profesionálny externý zamestnanec. Pri organizovaní výletov, 

exkurzií, výcvikov, ako aj iných súčastí výchovno-vzdelávacej činnosti (škola v prírode, 

plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, vychádzka...) vychádzame z platnej legislatívy (vyhláška 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení 

vyhlášky č. 224/2011 Z. z.), dôležitou podmienkou je informovaný súhlas zákonného 

zástupcu žiaka. Škola vedie evidenciu žiackych a pracovných úrazov. Má lekárničky 

vybavené podľa predpisov na dostupných miestach, kontakty na rýchlu zdravotnú pomoc, 

linku dôvery, políciu. V škole a v celom jej areáli je zákaz fajčenia, užívania alkoholických 

nápojov a iných omamných látok. Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecúško 

s toaletnými potrebami.  

                                                                                                                      Na začiatok  

  



   II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu  

1. Pedagogický princíp školy    

Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo 

všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých 

zvolených voliteľných predmetoch. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich 

schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech.  

Cieľom výchovy a vzdelávania v špeciálnej základnej škole je rozvíjanie individuálnych 

schopností a predpokladov žiakov tak,   

- aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky, potrebné pre ich ďalšiu profesionálnu 

prípravu, a to s ohľadom na ich rozumové, povahové a fyzické možnosti,   

- aby si vedeli vytvoriť správne postoje a dobrý vzťah k ostatným ľuďom, k sebe samému 

a k životnému prostrediu,  

- aby si vytvorili pozitívny vzťah ku kultúrnym tradíciám regiónu a svojmu okoliu,  

- aby si rozvíjali kľúčové kompetencie ako kombináciu vedomostí, skúseností a postojov 

na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná,  

- aby boli pripravení na praktický život tak, aby sa mohli prirodzene integrovať do 

spoločnosti a stali sa jej prirodzenou súčasťou.  

Ďalšie ciele:  

- Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, 

sociálne cítenie a hodnotové orientácie.  

- Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov.  

- V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých     

a slobodných ľudí.  

- Posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast.  

- Podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka.  

- Skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami.   

- Zaviesť nové formy a metódy práce.   

Škola má podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  

 potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.                           Na začiatok  

  

  



2. Zameranie školy a stupeň vzdelania  

Hlavným cieľom, ktorý chceme v najbližšom období uskutočniť, je pokračovať v 

zmene  základnej filozofie školy. Ide o predstavu - vytvorenie tzv. otvorenej školy, kde tvoria 

škola a rodičia komunitu, ktorá sa podstatne častejšie stretáva a spolu rieši problémy. V 

tomto modeli neposkytuje škola žiakovi len vzdelanie, ale žiak tu môže tráviť aj časť svojho 

voľného času, má tu vytvorený priestor na zábavu, šport. Vo  vzdelávacom procese sa 

zamerať na získanie dostatočných vedomostí a zručností vo všetkých 

všeobecnovzdelávacích predmetoch. Dôraz klásť na zvládnutie základov IKT a vychovávať 

ku kladnému vzťahu detí k životnému prostrediu aj praktickými činnosťami. V záujmovej 

činnosti pokračovať vo výbere zameraní podľa záujmu žiakov, umožniť prácu žiakov aj  v 

poobedňajších hodinách.    

     Silnými stránkami školy sú:   

- pedagogickí zamestnanci,   

- postavenie školy v rámci mesta a okresu   

- rozmiestnenie žiakov na stredné školy a odborné školy podľa záujmu,   

- prezentácia školy na verejnosti v rámci mesta a okresu    

- exteriér školy, umiestnenie školy v miestnom parku  - vysoké environmentálne cítenie       

žiakov  

- zlepšujúce sa materiálno-technické vybavenie školy.  

- venovanie sa žiakom v mimovyučovacom čase  

- elokované triedy ZUŠ Sečovce  

- činnosť súkromného CVČ  

  

    Oblasti, v ktorých je potrebné úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:  

- skvalitniť prácu s nadanými a talentovanými žiakmi,  

- zefektívniť spoluprácu s rodičmi,  

- rozvíjať sebaúctu a úctu k iným,  

- zlepšiť dochádzku žiakov z rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia,   

- zlepšiť domácu prípravu žiakov zo ŠT,  

- zlepšiť negatívny vzťah žiakov ŠT k priestorom školy, učebniciam a školským pomôckam.  

 

 



Stupeň vzdelania   

Program primárneho vzdelávania (1. stupňa základnej školy) má zabezpečiť hladký 

prechod z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie 

prostredníctvom stimulovania poznávacej zvedavosti detí, vychádzajúcej z ich osobného 

poznania. Východiskom sú aktuálne skúsenosti žiaka, vedomosti, pojmy a záujmy, ktoré sú 

rozvíjané podľa jeho reálnych možností tak, aby sa dosiahol pevný základ pre jeho budúci 

akademický a sociálny úspech. Program je založený na princípe postupu od známeho k 

neznámemu pri nadobúdaní nových skúseností z pozorovania a zažitia aktivít a udalostí, 

ktoré sú spojené so životom dieťaťa a s jeho bezprostredným kultúrnym a prírodným 

prostredím. V tomto veku je pre deti dôležitá programová možnosť získať vlastnými 

aktivitami bohaté skúsenosti a zážitky prostredníctvom hry a učenia v skupine rovesníkov. 

Osobitne významné je aj poskytovanie možností rozvíjať si potrebu vyjadrovať sa a 

realizovať sa prostredníctvom slov, pohybov, piesní a obrazov, čo je významný základ pre 

rozvoj gramotnosti. Základom je priateľská a ústretová klíma, ktorá podnecuje žiakov k 

spontánnemu a tvorivému poznávaniu, konaniu, hodnoteniu a dorozumievaniu a podporuje 

celostný rozvoj ich osobnosti. Program primárneho vzdelávania má pripraviť žiakov na 

samostatnú prácu i na prácu v skupinke, aby každý z nich získal pevný základ spoločného 

poznania a zároveň osobnej skúsenosti z vzájomného ohľadu, uznania a úcty. Súčasťou 

cieľového programu je aj včasná korekcia prípadných znevýhodnení (zdravotných, 

sociálnych a učebných) a rozpoznanie špecifických potrieb, záujmov a schopností žiakov. 

Dôležité je podchytenie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. (včasná 

depistáž, diagnostika a korekcia prípadných znevýhodnení). Hodnotenie žiakov je postavené 

na plnení konkrétnych a splniteľných úloh, je založené prevažne na diagnostikovaní a 

uplatňovaní osobného rozvoja žiaka. Každý žiak musí mať možnosť zažívať úspech a musí 

vedieť, že chyby a ich odstraňovanie tiež napomáhajú k jeho rozvoju.                                                            

                                                                                                                Na začiatok   

3. Ciele primárneho vzdelávania  

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových 

spôsobilostí (kompetencií) žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom 

nasledujúcich cieľov:  

- poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a 

prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať 

svoje okolie,  



- umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si 

základy spôsobilosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého,   

- podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť 

prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov,  

- vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť a 

iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie,  

- podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene 

vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a 

citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu 

kultúrnemu a prírodnému okoliu,   

- viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt,  

- naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť 

za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať.   

Hlavnými programovými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové spôsobilosti 

(ako kombinácia vedomostí, spôsobilostí, skúseností a postojov) žiakov ŠT na úrovni, ktorá 

je pre nich osobne dosiahnuteľná. V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové 

považované: komunikačné spôsobilosti, matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti 

prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno - 

komunikačné technológie), spôsobilosti učiť sa učiť sa, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, 

sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa 

prostriedkami danej kultúry. Osvojovanie kľúčových kompetencií je dlhodobým a zložitým 

procesom, ktorý začína v predprimárnom vzdelávaní, pokračuje v primárnom a 

sekundárnom vzdelávaní a postupne sa dotvára v ďalšom priebehu života. Celoživotne sa 

rozvíjajúce kľúčové spôsobilosti (kompetencie) potrebuje každý jednotlivec na osobné 

uspokojenie a naplnenie, na rozvoj kompletnej osobnosti, na aktívne občianstvo a na 

uplatnenie sa vo svete práce. Výber kľúčových kompetencií vychádza z európskeho 

referenčného rámca kľúčových spôsobilostí, ktoré sú rozpracované s ohľadom na hodnoty a 

potreby nášho školského systému. Kľúčové kompetencie majú nadpredmetový charakter a 

vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom celkového procesu celostného vzdelávania. K ich 

rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, podnetné 

sociálno-emočné prostredie školy, programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj v 

mimovyučovacej a v mimoškolskej činnosti.  

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):  

  



a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

– vyjadruje sa ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho 

narušenej komunikačnej schopnosti,  

– rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,  

– vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň vo 

vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie),  

– dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí,  

– je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho,  

– uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

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

– rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,  

– je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom,  

– rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne 

adekvátne reagovať podľa svojich možností,  

– na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie,  

– chápe  význam  rešpektovania  kultúrnej  rozmanitosti,  akceptuje 

 a rešpektuje  

multikultúrne odlišnosti detí a dospelých,  

– správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,  

– preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny,  

– nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi 

harmonické vzťahy,  

  

b) kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia  

– dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných 

úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné myslenie, – rozumie a 

používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied,  

– chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať 

vzťahy medzi predmetmi a javmi,  

– má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby 

ochraňovať prírodu pre budúce generácie,  

  

c) kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií  



– prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,  

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

– využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, z 

médií a internetu,  

– vie používať vyučovacie programy,  

– chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,  

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

  

d) kompetencia učiť sa učiť sa  

– dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,  

– ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho,  

– získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,  

– uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce,  

– prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení,  

– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých,  

  

e) kompetencia riešiť problémy  

– rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne  

– svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie,  

– dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému,  

– v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc,  

  

f) osobné, sociálne a občianske kompetencie   

– uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti, –  dokáže odhadnúť dôsledky 

svojich rozhodnutí a činov,  

– uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí,  

– má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho,  

– pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných  

– osôb,  

– je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí,  

– dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,  

– je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu,  

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



– a aktívnym trávením voľného času,  

– uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim  

– konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,  

  

g) kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry – 

 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,  

– dokáže pomenovať základné druhy umenia,  

– pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),  

– správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,  

– ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,  

– rešpektuje vkus iných ľudí,  

– uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,  

– cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,  

– má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.  

  

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s 

MP podľa zákona č. 245/2008 Zb., s dokladom o získanom stupni vzdelania – 

vysvedčením s doložkou. Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje 

na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania.                                                                          

                                                                                                                   Na začiatok  

4. Profil absolventa  

Absolvent programu primárneho vzdelávania má osvojené základy čitateľskej, 

pisateľskej, matematickej, prírodovednej a kultúrnej gramotnosti. Získal predpoklady na to, 

aby dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať. Má osvojené základy používania 

materinského, štátneho jazyka. Na primeranej úrovni má rozvinuté kompetencie 

komunikačné, matematické, počítačové, personálne a interpersonálne. Mal by:  

- vedieť sa ústne a písomne vyjadrovať,   

- čítať s porozumením, aktívne počúvať, vedieť argumentovať,                       

- interpretovať získané vedomosti, vedieť ich vyhľadávať a využívať, primerane ich  

prezentovať,                                                                                                                                                       

- učiť sa sám aj s inými a od iných,    



- mať pozitívny vzťah ku kultúrnym tradíciám regiónu, k svojmu okoliu  a prírodnému 

prostrediu,  

- vedieť sa dohodnúť a dodržiavať dohodnuté pravidlá.                                                                            

- vykonávať základné aritmetické operácie,  

- pracovať s údajmi a využívať ich v jednoduchých problémových úlohách v praxi,                        

-      ovládať základy práce s PC,  

- vedieť získavať informácie a jednoducho komunikovať prostredníctvom informačno –  

komunikačných technológií.                                                                                   

-     sebapoznávanie – (vedieť hodnotiť sám seba, pracovať s chybou a priznať si ju),    

- spolupráca – (vedieť pracovať v skupine, byť tolerantný, vedieť presadzovať svoje 

oprávnené požiadavky, rešpektovať názory iných, mať dobré medziľudské vzťahy, 

uznávať  

ľudské práva a slobodu )                                                                                         

- sebakontrola – (byť zodpovedný za svoje správanie a prácu, vedieť sa primerane správať 

v rôznych, aj v záťažových situáciách, pomenovať problém, hľadať riešenia a 

vyhodnotiť ich, starať sa o svoje zdravie).  

Absolvent našej školy by mal :  

- svojím vystupovaním robiť dobré meno škole,   

- byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy,   

- byť schopný hodnotiť  svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti,   

- byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy,   

- presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov,   

- vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo   

všeobecných dejín,   

- dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho    

vyjadrovania,   

- vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké hodnoty.                                                        

   

                                                                                                                             Na začiatok  

 

 

8. Pedagogické stratégie  

 

- V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, 

samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.   



- Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími 

vyučovacími výsledkami, podporou  individuálnych schopností.  

- Výchovný poradca poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy. Vedie poradenstvo o ďalšom 

štúdiu na stredných školách a učilištiach.  

- Práca v  oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú 

zapracované do všetkých predmetov. Spravujeme  Náučný chodník Park Parchovany aj v rámci 

vyučovania a aj záujmových krúžkov. Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem.    

- Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. I 

napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a 

alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov, všetkých vyučujúcich a Centrum 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trebišov (CPPPaP), účelným  

využívaním voľného času i vlastným príkladom.  

- Dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami 

výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej 

možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie 

učiva.   

- Dôležitá  je pre nás  potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä 

slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.  

Vo vyučovaní preferovať integrované, skupinové, individuálne vyučovanie, vyučovacie 

bloky, projekčné etapy. Na  vyučovanie využiť vonkajšie prostredie školy. Podporujeme vyučovanie 

pomocou didaktickej techniky, diskusie, tímové projekty, samostatné práce, praktickú výučbu. Dôraz 

je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie.   

                                                                                                                 Na začiatok  

  

9. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami   

Základná škola Parchovany je otvorená pre všetkých žiakov.  Pre žiakov so ŠVVP  

sú vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie plány. Na základe požiadaviek rodičov 

a v spolupráci s odbornými inštitúciami sme schopní pripraviť všetky podmienky na 

vzdelávanie takýchto žiakov. Sme škola otvorená pre všetkých žiakov so sociálne 

znevýhodneného prostredia i zo zdravotným znevýhodnením. Pre žiakov v špeciálnych 

triedach je vypracovaný Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihom.      



                                                                                                                 Na začiatok   

10. Začlenenie prierezových tém  

- DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ  

PREMÁVKE              

- OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ   

- ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA   

- MEDIÁLNA VÝCHOVA   

- MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA   

- FINANĆNÁ GRAMOTNOSŤ   

- OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA   

- REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA   

- TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  

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

osnovách a v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch jednotlivých predmetov.  

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke, tvorí súčasť telesnej výchovy, 

vecného učenia, didaktických hier, ale aj matematiky, slovenského jazyka, vlastivedy, 

občianskej náuky a pracovného vyučovania. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke 

je postupne pripraviť žiakov na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo 

cyklistov.  

Osobnostný a sociálny rozvoj – rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje im základy pre 

plnohodnotný a zodpovedný život. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, je potrebné, aby si už od 

primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu, spoznával sám seba, rozvíjal si sebaúctu, 

sebadôveru, naučil sa uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektoval práva ostatných, pestoval 

kvalitné medziľudské vzťahy a rozvíjal sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny 

život a spoluprácu. Témy sa prelínajú všetkými vzdelávacími oblasťami. Najviac priestoru 

majú v predmete etická výchova, literárna výchova, vlastiveda, dejepis a občianska náuka.   

Environmentálna výchova sa prelína všetkými predmetmi, ale začlenili sme ju predovšetkým 

do slovenského jazyka, vecného učenia, biológie, predmetu Svet práce, vlastivedy a geografie, 

etickej a výtvarnej výchovy. Jej cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, aby dokázal 

vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, aby vnímal ohrozenie ŽP na 

celom svete. Žiaci získavajú vedomosti a jednoduché zručnosti, ktoré napomáhajú ochrane ŽP 

a formujú kladný vzťah k prírode, napr. separovaním odpadu v triedach, zberom odpadového 



papiera, tvorbou prác z odpadových materiálov na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného 

vyučovania, výrobou kŕmidiel pre vtáky, zberom a využívaním rôznych prírodných materiálov.  

Mediálna výchova  - Jej cieľom je formovať schopnosť žiakov primerane veku a mentálnej 

zrelosti posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne 

formujúce ich osobnostný rast, ale tiež schopnosť eliminovať negatívne vplyvy médií. Využíva 

sa hlavne v estetických predmetoch a v umeleckých krúžkoch, v slovenskom jazyku, 

informatike a v občianskej náuke.   

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania vzhľadom na to, že v súvislosti s 

globalizáciou sveta a migráciou sa v škole stretávajú žiaci rôznych kultúr. Preto je cieľom tejto 

témy rozvoj akceptácie iných kultúr, rozvoj medziľudskej tolerancie, spoznávanie iných kultúr, 

spolunažívanie s príslušníkmi rôznych kultúr. Dotýka sa aj medziľudských vzťahov v škole, 

vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, žiakmi navzájom, medzi školou a rodinou. Je súčasťou 

jednotlivých učebných osnov predmetov etická výchova, vlastiveda, dejepis a geografia, 

výtvarná výchova, hudobná výchova, občianska náuka.   

Finančná gramotnosť – je orientovaná na rozvíjanie zručností pre uplatnenie v živote, a preto 

by mala byť s každodenným životom úzko previazaná. Je potrebné využívať také aktivity, ktoré 

umožňujú relatívne autentický zážitok finančnej situácie a ktoré vedú k osvojeniu stratégií 

zodpovedného rozhodovania. Je začleňovaná do predmetov matematika, slovenský jazyk, 

vecné učenie, vlastiveda, občianska náuka, etická výchova, na exkurziách a triednických 

hodinách.   

Ochrana života a zdravia rozvíja schopnosti žiakov zamerané na ochranu ľudského života v 

mimoriadnych situáciách. Cieľom je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v 

ktorom sa nachádza, aj prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Žiaci si majú osvojiť 

vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia 

a života, formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti 

organizmu. Je včlenená do predmetov telesná výchova, vecné učenie, biológia, vlastiveda, do 

telovýchovných krúžkov, didaktických hier a cvičení v prírode.   

Regionálnu výchovu a tradičnú ľudová kultúru, ktorá úzko súvisí s prierezovou témou 

Multikultúrna výchova je možné zaradiť do viacerých predmetov, prostredníctvom ich 

obsahov, ale aj formou projektov, exkurzií a pod. Vhodnými sa javia najmä predmety výtvarná, 

hudobná, literárna a etická výchova, pracovné vyučovanie, ale aj spoločenská výchova, dejepis, 

prírodoveda, vlastiveda a geografia. Na rozvoji a ochrane tradičnej kultúry sa v škole úspešne 



podieľa detský folklórny súbor Mála Parchovianka, ktorý žiakov nenásilne vťahuje do 

pestovania a rozvíjania ľudových tradícií.   

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti – Táto prierezová téma spája jednotlivé 

kompetencie, ktoré chceme u žiakov rozvíjať – komunikovať, argumentovať, pracovať s 

informáciami, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť 

nejaký produkt. Žiaci sa naučia prezentovať svoju prácu s použitím IKT. Rozvíjajú sa 

predovšetkým v predmetoch informatická výchova, slovenský jazyk, prírodovedné predmety, 

výtvarná výchova, mediálna výchova, ako aj v krúžkoch.                                    

                                                                                                                                             Na začiatok   

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov  

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

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

aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod ako 

postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme 

vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu č.19/2015. Cieľom je zhodnotiť 

prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Budeme dbať na to, aby sme 

prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie 

budeme robiť na základe určitých kritérií prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka:  

- písomné práce oznamujeme vopred  

- pri klasifikácii používame platnú klasifikačnú stupnicu  

- hodnotenie formulujeme pozitívne  

- klasifikujeme iba prebraté a precvičené učivo  

- žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevňovanie učiva  

 Na hodnotenie a klasifikáciu žiakov využívať moderné metódy – e-learning, v maximálnej 

miere využívať webovú stránku školy, informovať rodičov cez Internetovú žiacku knižku. Pri 

hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude 

brať do úvahy možný vplyv  znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišovať 

hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania.                                                                

                                                                                                                                   Na začiatok  

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

 Hodnotenie zamestnancov je zakotvené v pracovnom poriadku, vykonáva sa formou:  



- pozorovania (hospitácie), 

- rozhovoru,  

- výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy   

- sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa,   

- hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 

učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.,  

- hodnotenia pedagogických a ostatných zamestnancov vedením školy,  

- hodnotenia učiteľov žiakmi.                                                                       Na začiatok   

3. Hodnotenie školy  

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, 

ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, 

ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP a ŠkVP.   

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:   

- ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v 

školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti;   

- posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v ŠkVP;   

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

dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení  

     Pravidelne sa budú monitorovať:   

- podmienky na vzdelanie;   

- spokojnosť s vedením školy a učiteľmi;  

- prostredie – klímu školy;   

- priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania;   

- úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;   

- výsledky vzdelávania;   

- riadenie školy;   

- úroveň výsledkov práce školy. Kritériom pre nás je:   

- spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov;   kvalita výsledkov.   

       Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy:   

- dotazníky pre žiakov a rodičov;   

- analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach.                

                                                                                                Na začiatok    

  

 



IV. Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia  

 i-Školský učebný plán pre ŠT  

Vzdelávacia oblasť  Predmet / Ročník  1.  2.  3. 
4.C 

B 

variant 

4.B  4.C 

Jazyk a 

komunikácia   

Slovenský jazyk a 

literatúra  
8  8  8  

3 
7  
  

7 

1 
1 

Rozvíjanie 

komunikačných 

schopností 

 

  

3 

 

 

Rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností 

 

  

1 

 

 

Matematika 

a práca s 

informáciami  

Matematika  4  

4  

4  

3 4  4 

1  2 1  
1 

Človek a príroda  

Vecné učenie 
1 

1 
1   

 

 

1 1 2  

Fyzika                 

Chémia                

Biológia                 

Človek a 

spoločnosť  

Vlastiveda             2  2 

Dejepis                

Geografia                

Občianska náuka                 

Človek a hodnoty  Etická výchova                 

Človek a svet    Pracovné vyučovanie  
1  2  3  

4 4   
4 

1  1  1   

Umenie a kultúra   

Hudobná výchova  1  1  1  1 
1  1 

 1 

Výtvarná výchova  
1  1  1  

1 
1  1 

1  1  1  1  1 

Zdravie a pohyb    
Telesná a športová 

výchova  
2  2  2  2 2  2 

1  1  1  1 1  1 

Spolu povinná časť     18  19  20  20 21  21 

Voliteľné      4  4  4  4 4  4 

Spolu     22  23  24  24 25  25 

  

  



 

  

i-Školský učebný plán pre ŠT 

Vzdelávacia oblasť  Predmet / Ročník  5.   6.  7.  8.    9. 

Jazyk a 

komunikácia  

Slovenský jazyk a  

  literatúra  
6  

 

6  

5 5  5 

1 1  
1 

Matematika a 

práca s 

informáciami  

Matematika  
4  4  4 4  4 

1  1  1 1  1 

Informatika  1  1  1 1  1 

 Človek a 

príroda 

Fyzika         1 1  1 

Chémia            1 

Biológia         1 1  1 

Človek a 

spoločnosť  

Vlastiveda   2  
3  

       

1 

Dejepis        1 1  1 

Geografia        1 1  1 

Občianska náuka         1 1  1 

Človek     a 

hodnoty  Etická výchova   1  1  1 1  1 

Človek a svet     Pracovné vyučovanie  4  4  4 4  4 

Umenie  

a kultúra   

Hudobná výchova  1  1  1 1  1 

Výtvarná výchova  
        1          1  1 1  1 

1 1 1 1  1 

Zdravie a 

pohyb    

Telesná a športová 

výchova  
2  2  2 2  2 

1  1 1 1  1 

Spolu povinná 

časť     22  23  24 24  25 

Voliteľné      4  3 4 4  4 

Spolu     26  26  28 28  29 

 

  Poznámky:  

Telesná a športová výchova –  5. až 9.ročník je spojený a rozdelený na chlapci / dievčatá 

- Pracovné vyučovanie -  5.,6.,7.,8. ročník vytvorená 1.skupina  - chlapci 

- Pracovné vyučovanie -  5.,6.,7.,8. ročník vytvorená 1.skupina  - dievčatá  

- Pracovné vyučovanie -  5.,6.,7.,8 ročník vytvorená 1.skupina  - chlapci 

  

 



 

V. Učebné osnovy  

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo 

Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.  

Obsahujú   

1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania   

2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových 

spôsobilostí   

3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové 

témy a prepojenie s inými predmetmi   

4. Požiadavky na výstup   

5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania   

6. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná 

literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a 

didaktické prostriedky a pod.   

7. Hodnotenie predmetu  

  

Školský vzdelávací program Vzdelanie pre život ISCED 1 na školský rok 2022-2023 

bol prerokovaný a schválený na Pedagogickej rade Základnej školy, Hlavná 462, Parchovany 

dňa 26.8.2022.  


