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I. Všeobecná  charakteristika školy 

 

I.1. Veľkosť školy 
 

Naša škola je jednou z mestských škôl, nachádza sa v strede časti mesta Tornaľa a súčasne je aj 

školou s najbohatšou tradíciou, s vyučovacím jazykom maďarským. Je najväčšou základnou 

školou v okrese Revúca a v celoslovenskom meradle je najväčšou základnou školou 

s vyučovacím jazykom maďarským. V súčasnosti je jedinou základnou školou s vyučovacím 

jazykom maďarským v meste. Mesto má vyše 7400 obyvateľov, kde je dislokovaná aj základná 

škola s vyučovacím jazykom slovenským. ZŠ Ferenca Kazinczyho s VJM je regionálnou školou, 

zriaďovateľom je Mesto Tornaľa, má samostatnú právnu subjektivitu, je plnoorganizovanou 

základnou školou. 

 

V školskom roku 2019/2020 zabezpečujeme vyučovanie v celkom 36 triedach.  

 

Na I. stupni v 14 triedach: nultý ročník – 1 , 1. ročník – 3 triedy, 2. ročník – 3 triedy, 3. ročník – 4 

triedy, 4. ročník – 4 triedy. 

 

Na II. stupni v 22 triedach: 5. ročník – 4 tried, 6. ročník – 6 tried, 7. ročník – 4 triedy, 8. ročník – 

4 triedy, 9. ročník – 3 triedy. Na našej škole sa vyučuje 805 žiakov, z toho v nultom ročníku 10 

žiakov, na I. stupni 288 žiakov a na II. stupni 517 žiakov. 

 

Areál školy je sústredená do troch učebných areálov na jednom pozemku. Budovy nie sú spojené 

spojovacou chodbou. Školu odklopuje školská záhrada s kultúrou platánov, ktoré boli vysadené 

pred vyše 20. rokmi. Priestor je vhodný na vytvorenie parku umiestnením lavičiek a tak šíriť 

možnosti relaxácie a oddychu.  

 

Zriaďovateľ: Mesto Tornaľa 

 

Vedenie školy: 

 

Riaditeľka školy:  Katarína Nagyová

Zástupkyňa riad. školy pre 1.-4. ročník: Adela Hubayová

Zástupca riad. školy pre 5.-9. ročník:  Attila Miko

Výchovný poradca: Varga Csaba

Asistenti učiteľa:  Ildikó Magová, Gyöngyi Iván, Dávid Breznay, Ákos Laboda, Tamás Mészáros 

Samostatná referentka: Magdaléna Šmírová

Koordinátor drogovej prevencie: Ladislav Székesi, Zuzana Székesiová

Koordinátor enviromentálnej výchovy:  Anita Barnócky

Koordinátor dopravnej výchovy: Diana Árvaiová

Koordinátor zdravého životného štýlu: Jozef Pierzchala

Koordinátor finančnej gramotnosti: Eleonóra Csótóová, Gabriella Klobusiczky

Koordinátor štatistickej gramotnosti: Zuzana Molnárová
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Koordinátor ochrany a života a zdravia: Jozef Pierzchala, Piroska Mészáros

Koordinátor čitateľskej gramotnosti: Andrea Kovácsová

Koordinátor ľudských práv: Emese Ragályiová

Vedúca školskej jedálne: Eva Szepesiová

Školník: Štefan Tóth

 

Koordinátor Školského vzdelávacieho programu: Adela Hubayová, Attila Miko 
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I.2. Charakteristika žiakov 
 

 

Na I. stupni sa vyučuje v každom ročníku po troch triedach samostatne, nemáme spojené 

ročníky. Škola má 9 oddelení školského klubu, ktoré navštevuje viac ako 234 detí. 100 % žiakov 

z I. stupňa sa stravuje v školskej jedálni. Na II. stupni máme aj mimoriadne talentovaných 

žiakov, prevládajú ale žiaci s priemerným prospechom. Každoročne okolo  40% žiakov pochádza 

zo sociálne málopodnetného prostredia. Žiaci znevýhodneného prostredia dostávajú školské 

potreby každý školský rok. Sú im hradené zo štátnych finančných prostriedkov ako aj príspevok 

na stravovanie. Cestovné je taktiež je hradené zo štátnych finančných prostriedkov. 

 

Na škole máme aj žiakov s poruchami správania, s poruchami učenia, ktorí pracujú podľa 

individuálneho učebného plánu. Za žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami sú 

považované žiaci so zdravotným postihnutím (zrakovým, sluchovým, mentálnym, poruchami 

reči, vývojovými poruchami, poruchami učenia a správania). 

 

V našej  škole  sa  najviac  stretávame  so  žiakmi  s vývojovými  poruchami v učení  a v 

správaní. Výhodou našej školy je nižší počet v takýchto triedach, ktorý umožňuje všetkým 

vyučujúcim vytvárať v škole dostatočne podnetné prostredie, diferencovať a individualizovať 

vyučovanie v súlade s potrebami a možnosťami jednotlivých žiakov. 

 

Spádová oblasť: 

Žiaci našej základnej školy dochádzajú k nám z nasledovných školských obvodov: Hubovo, 

Lenka, Kerepec, Stránska, Otročok, Žiar, Valice, Rumince, Včelince, Neporadza, Štrkovec, 

Gemerská Panica, Bretka, Riečka, Abovce, Chanava, Kráľ, Kešovce, Figa, Gemerské 

Michalovce, Kaloša, Držkovce, Vlkyňa, Lenartovce, Čoltovo. Aj mimo školského obvodu môžu 

plniť povinnú školskú dochádzku žiaci na našej základnej škole ak sa tak rozhodnú rodičia, 

samozrejme so súhlasom riaditeľa ZŠ. Spravidla do piateho ročníka sú prijatí aj žiaci mimo 

spádových oblastí z okresu Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava. 
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I.3. Charakteristika pedagogického zboru 
 

Naša škola zamestnáva na I. stupni 17 učiteľov,  3 asistentov učiteľa a na II. stupni 34 učiteľov,  

2 externých učiteľov a 2 asistentov učiteľa. Všetci učitelia spĺňajú požiadavky na výkon funkcie. 

Okrem toho zamestnávame  9  vychovávateliek. 2 učiteľky sú na materskej dovolenke. Učitelia 

dbajú o svoj odborný a profesijný rast, zúčastňujú sa školení a vzdelávaní.  

 

Vedenie školy má stanovený cieľ zabezpečiť personálnu stabilitu prijatím predovšetkým 

mladých, odborne pripravených pedagógov. Aj napriek tejto skutočnosti naša škola zamestnáva 

aj 4 učiteľov/vychovávateľov v dôchodkovom veku, avšak po odbornej stránke ide o 

nevyhnutnosť pri zabezpočovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a svoju činnosť vykonávajú 

na dobrej úrovni, pričom metodicky pomáhajú začínajúcim pedagógom. 

 

Pedagogický zbor je kvalifikovaný v súlade s profiláciou školy, výchovný poradca a asistenti 

učiteľa splňajú kvalifikačné predpoklady, koordinátori sa priebežne vzdelávajú na kurzoch 

a seminároch. 

 

Máme zamestnaných asistentov učiteľa pre žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia a pre 

žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

 

Asistent učiteľa       

  

Asistent  učiteľa  v základných  školách  je  dôležitým  činiteľom, ktorý ovplyvňuje školskú  

úspešnosť rómskych  žiakov,  ako  aj  žiakov zo sociálne znevýhodneného a výchovne  menej 

podnetného   prostredia.  S nárastom počtu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami rastie aj záujem rodičov integrovať svoje deti do bežných škôl a pre uľahčenie tohto 

procesu využívať aj podporu asistenta na vyučovaní. Najväčším prínosom asistenta učiteľa  je v 

tom, že individuálnym prístupom pomáha v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu žiakom, 

ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Tým pádom môžu byť aj žiaci s takýmito 

potrebami integrovaní do bežnej školy a môžu sa vzdelávať v hlavnom prúde vzdelávacieho 

procesu. Asistent učiteľa s pomocou špeciálneho pedagóga a externého psychológa pomáha 

skvalitňovať vyučovací proces žiaka so zdravotným znevýhodnením. 

 

Z týchto dôvodov by prítomnosť asistenta učiteľa v triede mala priaznivo pôsobiť na: 

 

 adaptáciu hendikepovaných  žiakov do prostredia triedy a školy, 

 na akceleráciu školskej úspešnosti rómskych žiakov, 

 na skvalitnenie klímy triedy – pocitov spokojnosti , 

 na zvýšenie kvality spolupráce školy s rodinou, 

 zlepšenie školskej dochádzky, využitie voľného času, zlepšiť vzťahy medzi 

rómskymi a nerómskymi deťmi v škole, ale aj mimo nej. 
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Logopéd 

 

Na našej škole túto funkciu zastáva Csaba Bene.  

 

Uskutočnuje logopedické vyšetrenie žiakov ZŠ navrhovaných psychológmi, spolupracuje s 

odbornými pracovníkmi poradne, učiteľmi a výchovnými poradcami škôl pri navrhovaní 

výchovných opatrení a individuálnych foriem a metód logopedickej starostlivosti o žiakov. 

 

1. Uskutočňuje logopedické vyšetrenia a depistáž žiakov ZŠ. 

2. Zabezpečuje dlhodobú reedukáciu rečových porúch žiakov. 

Zabezpečuje  

 rozvíjanie sluchovej diferenciácie,  

 rozvíjanie fonematickej diferenciácie 

 rozvíjanie motoriky rečových orgánov,  

 rozvíjanie správnej výslovnosti,  

 stabilizovanie, fixácia a automatizácia hlások 

 

3. Vedie individuálnu aj skupinovú formu terapie pre deti s narušenou komunikačnou 

schopnosťou. 

4. Metodicky usmernuje činnosť učiteľov v ZŠ. 

5. Spolupracuje špeciálnym pedagógom na škole pri navrhovaní opatrení a individuálnych foriem 

a metód práce so žiakmi s rečovými poruchami. Poradenstvo rodičom, učiteľom a iným 

odborníkom. 

6. Zabezpečuje materiály s logopedickou problematikou a odbornú literatúru, ktorú využíva v 

prospech metodicko – odbornej činnosti učiteľov. 

 

Koordinátor environmentálnej výchovy 

 

Cieľom environmentálnej výchovy je formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, ktoré pomôžu 

chrániť a zlepšovať životné prostredie. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a 

žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti, zameranú 

najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, 

zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov a správania 

žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného 

prostredia. Takto projektovaný dlhodobý zámer výchovnej práce realizujeme plnením 

konkrétnych úloh. 

 

Vzhľadom k tomu, že environmentálna výchova nie je samostatný predmet, je potreb-né, aby 

bola súčasťou obsahu jednotlivých učebných predmetov, aby sa prelínala celým výchovno-

vzdelávacím procesom. Učiteľ podľa svojho uváženia, podľa obsahu učebných predmetov, 

regionálnych a miestnych podmienok, podmienok školy, veku a záujmu žiakov môže voliť rôzne 

témy a tak vhodne vsúvať do výchovno-vzdelávacieho procesu environmen-tálnu výchovu. 

V jednotlivých predmetoch je potrebné zamerať sa hlavne na tieto oblasti: 
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 zachovanie biodiverzity-rozmanitosti 

 odlesňovanie 

 

EVV má poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti na pochopenie javov a vzťahov v životnom 

prostredí, na riešenie problémov, ktoré súvisia starostlivosťou o životné prostredie, s jeho 

ochranou a skvalitňovaním. Cieľom environmentálnej výchovy žiakov je formovať a rozvíjať 

také osobnostné kvality žiakov, ktoré ich uchopia chrániť a zlepšovať životné prostredie. Takto 

projektovaný dlhodobý zámer výchovnej práce na všetkých školách je potrebné realizovať 

plnením konkrétnych úloh. Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu 

vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o 

rozvíjanie a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, 

ktorý umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a 

prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne. 

EVV na školách je včlenená do výchovno- vzdelávacej i mimoškolskej činnosti. 

Environmentálne pôsobenie všetkých pracovníkov školy je v súlade so základným princípom 

environmentálnej výchovy a to: 

 

 Zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach 

 Učiť žiakov o životnom prostredí 

 Vychovávať žiakov prostredníctvom životného prostredia 

 Vychovávať žiakov pre životné prostredie.  

 

Učiteľom je pre realizáciu cieľov a obsahu environmentálneho minima odporúčané využívať 

formu zážitkového učenia / zapojenie všetkých zmyslov a emócií  dieťaťa, aby získaním 

vedomostí, zručností, získalo aj ochranárske postoje k životnému prostrediu/, ktoré je svojím 

skúsenostným a emocionálnym charakterom deťom najbližšie. 

 

Environmentálne aktivity a úlohy: 

 

 zdôrazniť čistotu tried a ostatných miestností 

 areál školy – čistenie, výsadba stromov, kvetov, stavanie búdok pre vtákov 

 hospodárenie vodou a energiou 

 zber papiera, plastových fliaš 

 čistenie brehov rieky Slaná a potoka Činča 

 zmapovať rastlinné spoločenstvá nachádzajúce sa v okolí mesta Tornaľa 

 poznávanie liečivých a jedovatých rastlín nášho okolia 

 poznávanie živočíchov nášho okolia 

 ekohry, výstava: výrobky zhotovené z odpadu 

 používanie iba ekovýrobkov, odmietanie výrobkov ničiacich ozón 

 pozeranie videofilmov súvisiacich s environmentálnou výchovou 

 súťaže zorganizované v Slovensku i v zahraničí (Strom života, Környezet- és 

Természetvédő Gyermek és Ifjúsági Közösségek Nemzetközi Tapasztalatcseréje, 

Liečivé rastliny – Studnička) 
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 výstava projektov, v ktorom žiaci môžu napísať svoje nápady na zlepšenie životného 

prostredia 

 svetové dni: 

 22. marec – svetový deň vody 

 apríl – medzinárodný deň vtáctva 

 5. jún – svetový deň životného prostredia 

 22. apríl – deň Zeme 

 október – svetový deň zvierat 

 16. október – svetový deň výživy 

 dodržať základné hygienické návyky – zdravá životospráva 

 

 

Koordinátor protidrogovej  výchovy 

 

Vzhľadom k tomu, že protidrogová výchova nie je samostatný predmet, je potrebné, aby bola 

súčasťou obsahu jednotlivých u čebných predmetov, výchovných predmetov, aby sa prelínala 

celým výchovno-vzdelávacím procesom.  

Protidrogová výchova je prevenčný program s pevnou štruktúrou a konkrétne navrhnutým 

obsahom, predstavuje a precvičuje rôzne typy správania, aby boli posilnené postoje a 

spôsobilosti, ktoré pomáhajú odolávať tlakom, napr. rovesníckemu tlaku užívať drogy. Cieľom 

je vybaviť dospievajúceho konkrétnymi spôsobilosťami a nástrojmi, aby dokázal odolávať 

vplyvom sociálneho prostredia, podporovať žiakov, aby sa dozvedeli pravdivé informácie o 

drogách i zdravotných následkoch ich užívania, Používané interaktívne metódy sa zameriavajú 

na zvyšovanie kompetencie začleniť do postojov k drogám a ich užívaniu aj vzťahy a silnú 

sociálnu sieť. 

 

Cieľom nie je len nadobudnutie informácií, ale najmä ovplyvňovanie postojov súvisiacich so 

zdravým životným štýlom. Cieľová skupina je žiaci vo veku 11-16 rokov. 

 

Súčasťou prevencie je: 

 

 získanie relevantných sociálnych spôsobilostí, (komunikačné spôsobilosti vrátane 

spôsobilostí odmietania) 

 posilňovanie osobných postojov a odhodlania neužívať drogy, 

 rozvoj životných spôsobilostí 

 zúčastňovať sa zo žiakmi v CVČ v Tornali na pravidelných prednáškach „DROG-

STOP!“ 
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Koordinátor ochrany života a zdravia 

 

Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov škôl je výchova zameraná na ochranu zdravia, 

spoločnosti, prírody, na výchovu k bezpečnému správaniu pri práci a pri mimopracovných 

činnostiach. Táto výchova má svoje opodstatnenie a ciele vyplývajúce z toho, že človek vo svojej 

mnohostrannej činnosti prichádza do styku s rôznymi skutočnosťami, ktoré nielen v pozitívnom 

ale aj v negatívnom zmysle ovplyvňujú jeho životné postoje a konanie.  

 

Povinné učivo „Ochrana života a zdravia“ (OŽZ) sa v základných školách realizuje 

prostredníctvom vyučovacích predmetov štátneho vzdelávacieho programu a obsahom 

samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier a účelových cvičení. 

Aplikuje sa v ňom učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou ochrany človeka a prírody (OČP). Z 

jeho obsahu bola vyčlenená ochrana prírody a dopravná výchova do iných vzdelávacích oblastí 

štátneho vzdelávacieho programu. Ochrana človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a 

zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri 

pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností 

ohrozujúcich človeka a jeho okolie. 

 

Povinné učivo, ktoré nie je samostatným predmetom je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov 

ZŠ. Poskytuje žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky a formuje ich vzťah k 

problematike ochrany zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. 

 

Formatívna a informatívna zložka učiva sa prezentuje činnosťou žiakov: 

 

a) morálnou, ktorá tvorí základ ich vlasteneckého a národného cítenia 

b) odbornou, ktorá im umožňuje osvojenie vedomostí a zručností v sebaochrane 

c poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 

d) psychologickou, ktorá pôsobí na proces adaptácie v požiadavkách záťažových situácií 

e) fyzickou, pre ktorú je charakteristická tvorba predpokladov na dosiahnutie vyššej telesnej 

zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných 

situácií. 

 

Koordinátor dopravnej výchovy 

 

Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, na oblasť 

kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú. Je prirodzené, že nie pri každej téme sú v rovnakej 

miere rozvíjané všetky tri zložky osobnosti žiaka. Vyučujúci má dbať o to, aby na úkor osvojenia 

jednotlivých faktov a zručností nezanedbal rozvíjanie osobnosti žiaka z tejto oblasti do takej 

miery, ako ho umožňujú jeho osobné dispozície, vek, fyzická vyspelosť, atď. 

 

Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií : 

a) Pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, 

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

c) osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec), 

d) naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti 

a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 

e) zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

f) zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 

g) pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 

premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 

h) uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky, 

i) pochopiť význam komunikácie a kooperácie medzi účastníkmi cestnej premávky, naučiť 

sa predvídať potenciálne riziká vyplývajúce z povahy vozovky, dopravnej situácie 

a správania sa iných účastníkov cestnej premávky, učiť sa predvídať a reagovať na chyby 

druhých, 

j) pochopiť význam a úlohy policajtov pre bezpečnú a plynulú premávku na cestách, 

k) osvojiť si zásady, ale aj zručnosti a návyky súvisiace s poskytovaním prvej pomoci 

zranenej osobe pri dopravnej nehode, 

l) osvojiť si základné zručnosti a zásady správania sa pri dopravnej nehode. 

 

Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských dopravných ihriskách  

alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy, praktický výcvik a teoretické vyučovanie 

zabezpečujeme aj prostredníctvom prenosného detského dopravného ihriska . 

 

Vekové kategórie žiakov a zameranie: 

1) Od 6 do 9 rokov: problematika chodca, problematika cyklistu začiatočníka (1. - 3. ročník 

základnej školy), 

2) 10 rokov: problematika cyklistu, taktika, hodnoty a postoje účastníka cestnej premávky – 

(4. ročník základnej školy), 

3) od 11 do 15 rokov: problematika cyklistu, taktika bezpečného správania a jednania, 

podmienky premávky na cestách, technické podmienky premávky vozidiel a hodnoty a postoje 

účastníka cestnej premávky, 

 

1. stupeň ZŠ 

a) 1.- 3. ročník (6 - 9 rokov - chodec) 

b) 4. ročník (10 rokov - cyklista) 

 

2. stupeň ZŠ 

5. – 9. ročník (11 – 15 rokov ) 
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Koordinátor štatistickej gramotnosti 

 

Význam štatistickej gramotnosti v dnešnej informačnej, dynamickej a rozvíjajúcej a meniacej sa 

spoločnosti narastá. Denne prichádzame do kontaktu s množstvom rôznych informácií a javov, 

ktoré majú premenlivú povahu á /napr. počasie, doprava, zdravie./ 

Štatistické informácie sa vyskytujú vo forme textov, čísel, percent, grafov  či tabuliek, a to 

rôznych kontextoch a vzájomných kombináciách.  Byť  vzdelaný  v štatistike môže pomáhať pri 

riešení určitých typov každodenných problémov. 

Cieľom štatistickej gramotnosti v našej škole je rozvíjať schopnosť žiakov použiť poznatky zo 

štatistiky aj vo svojom budúcom živote, pri riešení problémov, ale najmä v procese vlastného 

rozhodovania, na základe dostupných informácií, umožňuje porozumieť dostupným informíciám 

a celospoločenským trendom, ktoré bežný občan využíva v každodenných situáciach 

 

Koordinátor finančnej gramotnosti 

 

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne 

riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a 

svojej domácnosti. Finančná  gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, 

ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, zamestnanie, kultúra či miesto bydliska. Je to 

označenie pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať 

na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie. V súvislosti so 

zvyšovaním vedomostí v oblasti finančnej gramotnosti je podstatnou zložkou zameranie na 

vonkajšie prostredie na trhu práce, kde je uplatnenie možné vo forme zamestnania alebo 

samozamestnania. NŠFG naznačuje, akými poznatkami, zručnosťami a skúsenosťami musia 

pedagogickí zamestnanci a žiaci disponovať, aby mohli nepretržite rozširovať svoje vedomosti o 

osobných financiách podľa toho, ako sa budú meniť ich zodpovednosti a príležitosti.   

Metodika implementácie kmeňového obsahu NŠFG musí obsahovať prvky výchovy a 

vzdelávania podľa moderných európskych trendov s možnosťou využitia digitálneho edukačného 

obsahu. Pri sprostredkúvaní informácií k vyššie uvedeným témam, ktoré sú rozpracované do 

celkových a čiastkových kompetencií, je potrebné zachovať vzťah k základnému rámcu finančnej 

gramotnosti ako celospoločenskej osvety a tieto riešiť vo vzťahu:  

 

 k fungovaniu jednotlivca, domácností a podnikov v ekonomickej oblasti, k pochopeniu 

otázky bohatstva a chudoby,  

 k hodnotovej orientácii k peniazom,  

 k modelom zabezpečenia jednotlivca a domácností peniazmi s uvedením príkladov 

extrémov,  

 k osobným a rodinným modelom zabezpečenia životných potrieb,  

 ku vzdelávaniu angažovaných a zodpovedných občanov,  

 k zvýšeniu tvorivosti a inovácií v existujúcich organizáciách,  

 k rozvoju vedomostí a ambícií založiť podniky a nové pracovné miesta,  

 k vytvoreniu udržateľného rastu a kultúrneho, sociálneho a ekonomického rozvoja,  

 k poskytnutiu príležitostí a nástrojov pre jednotlivcov utvárať svoj vlastný život. 
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Pedagogickí zamestnanci zaradia jednotlivé kapitoly a témy NŠFG do vzdelávania podľa potrieb 

žiakov a vzdelávacích podmienok školy. Pedagogickí zamestnanci môžu súčasne využívať 

NŠFG na vytvorenie nových tém v rámci učebných osnov všeobecnovzdelávacích a odborných 

predmetov základných a stredných škôl alebo kurzov finančnej gramotnosti v rámci finančného 

vzdelávania, digitálny edukačný obsah a ďalšie podporné materiály. 

 

Koordinátor ľudských  práv  

 

Ľudské práva sú tie práva, ktoré rovnako prináležia každému jedincovi počnúc jeho narodením. 

Zahŕňajú také základné občianske a politické práva, ako práva na život alebo slobodu, právo na 

vyjadrenie vlastného názoru, rovnoprávnosť pred zákonom, tiež ako práva týkajúce sa 

hospodárstva, sociálnej a kultúrnej sféry. Dodržiavanie týchto noriem zabezpečuje vývoj jedinca 

i celej spoločnosti. Ak ľudia nie sú dostatočne oboznámení so svojimi právami, môže dôjsť 

k zneužitiu ľudských práv, a to vo forme diskriminácie, intolerancie, nespravodlivosti alebo 

útlaku.  

Výučba tém týkajúcich sa ľudských práv neznamená len to, že učíme o ľudských právach, ale aj 

kvôli nim.  

Odovzdávaním informácií o ľudských právach môžeme dosiahnuť, aby ľudia pochopili 

a dôkladne spoznali jednotlivé práva, aby vnímali ich závažnosť, ctili si ich a chránili.  

Cieľom našej výchovno-vzdelávacej činnosti je vytvorenie takých aktivít, programov či 

organizovanie suťaží, prostredníctvom ktorých si naši žiaci osvoja práva, ktoré im prináležia od 

narodenia, uvedomia si hodnotu a váhu ľudskej dôstojnosti. Získajú nové informácie v danej 

oblasti, budú schopní modifikovať svoje správanie k ostatným ľuďom a zoznámia sa so 

základnými pojmami (rasizmus, segregácia, tolerancia, inklúzia, ochrana menšín, atď.), ktorých 

znalosť je v dnešnej multikultúrnej spoločnosti pre jedinca nevyhnutná.  

 

Hlavné ciele a formy práce: 

 

 prednášky, prezentácie, rozhovory 

 organizovanie aktivít 

 začlenenie danej témy do vyučovacích predmetov 

 príprava nástenky, výstava prác žiakov, príprava plagátov, písanie úvah/esejí 

 usporiadanie školskej súťaže  

 využitie manuálu KOMPAS  – manuál výchovy mládeže k ľudským právam 

 

Koordinátor čitateľskej gramotnosti 

 

Čitateľská gramotnosť je univerzálna technika, ktorá robí žiaka schopným nielen prečítať slová, 

vety a celé texty, ale aj pochopiť prečítané a ďalej s obsahom a získanými informáciami 

pracovať. Pri takomto chápaní problematiky čitateľskej gramotnosti nie je až taká veľmi dôležitá 

ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale podstatné je porozumenie textu a používanie informácií z 

neho. Súčasťou čitateľskej gramotnosti je rozvoj komunikatívnych kompetencií žiaka, jeho 
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čitateľské schopnosti a zručnosti, čitateľské návyky, záujmy, postoje, motivácia k čítaniu a 

získané vedomosti.  

Tieto aspekty je potrebné premietnuť nielen do osvojovania si poznatkov o jazyku (jazyková 

kompetencia), ale i o ich vhodnom použití v rôznych komunikačných situáciách (komunikačná 

kompetencia). Vytvoriť väčší priestor na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s 

informáciami, čitateľskú gramotnosť a schopnosť argumentovať.  

Cieľom je rozvoj čitateľských a komunikačných schopností  a vedenie žiakov ku konštruovanej a 

aktívnej účasti v procese učenia sa. Na jednotlivých vyučovacích predmetoch sa majú využívať 

inovačné metódy a formy práce, porovnávať informácie z rôznych zdrojov, využívať 

multimediálne programy, zaraďovať prácu s internetom s prepojením na bežný život, pracovať s 

nesúvislými textami akými sú mapy, grafy, tabuľky a vyvodzovať vzťahy medzi informáciami. 

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

využívať, kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti Čitateľskú gramotnosť ako kompetenciu k celoživotnému učeniu rozvíjať na 

princípe medzipredmetových vzťahov.  

Komunikačnú spôsobilosť a čitateľskú gramotnosť žiakov je potrebné rozvíjať vo všetkých 

všeobecno-vzdelávacích predmetoch. V pláne výchovno-vzdelávacej činnosti školy sú zahrnuté 

plánované aktivity na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Predmetové komisie majú vo svojich 

plánoch zapracované opatrenia na zlepšenie čítania a čítania s porozumením a majú naplánované 

aktivity na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a komunikačnej spôsobilosti vo vyučovacom i 

mimovyučovacom čase. Do vyučovacieho procesu sa častejšie zaraďujú prácu vo dvojiciach, v 

skupinách a využíva sa diferenciácia úloh pre žiakov podľa ich schopností.  

                 

Na dosiahnutie lepších výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti sa uskutočňujú 

nasledovné aktivity:  

 

 interné vzdelávanie pedagógov v jednotlivých predmetových komisiách a individuálne 

štúdium, 

 odovzdávanie získaných poznatkov na zasadnutiach predmetových komisií, 

 otvorené hodiny orientované na metódy rozvoja čitateľskej gramotnosti, 

 rozšírenie hodinovej dotácie cudzích jazykov, 

 zlepšovanie kvality jazykového vyučovania, výstupných vedomostí a komunikačných 

schopností žiakov v cudzom jazyku, 

 používanie pracovných zošitov zameraných na rozvoj matematickej a čitateľskej 

gramotnosti, 

 využívanie školskej knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností 

 

Koordinátor zdravého životného štýlu 

 

V súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020, Akčným plánom prevencie obezity na 

roky 2015 – 2025 a Koncepciou práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020  

venujeme pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému 

životnému štýlu: 
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 aktívne zapájanie deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku 

zdraviu a zdravý životný štýl, 

 realizovanie aktivity a programy na podporu prevencie obezity, telesného a duševného 

zdravia, 

 zapojiť žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie telesnej a športovej výchovy 

v ŠkVP, podporiť činnosť športových krúžkov a pohybových aktivít v prírode, 

sprístupniť ihriská a telocvične škôl na športovú činnosť po vyučovaní a cez víkendy; 

rozvíjanie vzdelávacej a výchovnej činnosti s dôrazom na zdravú výživu, zdravé 

potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania 

potravín, na podporu využívania regionálnych potravinových produktov,  

 vytváranie  podmienky na vyučovanie voliteľného predmetu výchova k zdraviu, 

 venujeme  zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku, 

 informujeme  žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch dopingových látok, 

 kladieme dôraz na vyhlásenie tematických  týždnňov pri príležitosti Svetového dňa 

výživy, Svetového dňa zdravia a Svetového dňa mlieka zamerané na podporu zvýšenia 

spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia 

V školskom poriadku vymedzíme  preventívne opatrenia proti užívaniu a šíreniu legálnych a 

nelegálnych drog v školách, realizujeme preventívne programy na prevenciu drogových 

závislostí a prevenciu rizikového správania detí a žiakov, ktorá je integrálnou súčasťou 

výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou regionálneho CPPPaP. 

 

Nepedagogickí zamestnanci 

 

Okrem pedagogických zamestnancov škola zamestnáva 9 vychovávateliek a 18 nepedagogických 

pracovníkov. Činnosť v danej  oblasti  zabezpečuje jedna sekretárka,  l  školník, 8 upratovačiek, 

9 zamestnancov v školskej jedálni.  

 

  



17 

 

I.4. Klíma školy 

 

Prevažná časť učenia a vyučovania sa uskutočňuje prostredníctvom sociálnej interakcie, ktorú 

uskutočnuje učiteľ zo žiakmi, žiaci s u čiteľom i žiaci navzájom. Pre učiteľa i žiaka je preto 

veľmi dôležité utvárať také vzťahy, ktoré umožnujú vytvárať v triede priaznivú, tolerantnú a 

pomáhajúcu atmosféru, ovzdušie pohody a pokoja. 

 

Vzťah medzi učiteľom a žiakom vyplýva z podstaty výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. 

Vyplýva najmä z toho, že žiak sa aktívne podieľa na procese výchovy a vzdelávania, ktoré 

riadi, koordinuje a usmerňuje učiteľ. Aby sme sa cítili v škole príjemne, veľký dôraz kladieme 

na estetičnosť a upravenosť tried chodby školy, školskej jedálni, školského dvora, zároveň 

celého areálu školy. Aktuálne informácie pre žiakov a rodičov ktoré súvisia s výchovno-

vzdelávacím pocesom, informácie o rôznych súťažiach, kultúrnych a športových podujatiach, 

sú dostupné na webovej stránke našej školy. 

 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

Angažovanosť rodičov má nesporne pozitívne efekty. Predovšetkým, kvalitná spolupráca 

s rodičmi žiakov priniesie vzájomnú podporu, rešpekt a čiastočné zjednotenie výchovného 

pôsobenia na deti. Zlepšuje motiváciu žiakov k učeniu a ich disciplínu v procese výchovy 

a vzdelávania, zvyšuje študijnú výkonnosť detí, čo je rovnako dôležité, znižuje a odstraňuje 

problémy žiakov v správaní.  

Jedným z najdôležitejších prostriedkov zvýšenia počtu rodičov v aktívnej spolupráci so školou 

a zlepšenia kvality vzťahov medzi rodičmi a pracovníkmi školy je efektívna, otvorená a úprimná 

komunikácia medzi rodičmi a učiteľmi, resp. rodičmi a riaditeľom školy. 

Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri  ZŠ Ferenca Kazinczyho s VJM je nezávislé 

dobrovoľné združenie, je zriadené na dobu neurčitú. Poslaním Združenia rodičov je podporovať 

výchovu a vzdelávanie na našej škole. 

Je dobrá spolupráca medzi  Združením a pedagogickým zborom. Podporuje rozvoj družobných 

vzťahov medzi ZŠ na území  Slovenska a  v zahraničí. Združenie rodičov spolupracuje 

s mládežníckymi organizáciami pri rozvoji  záujmovej činnosti, zhromažďuje otázky, námety, 

pripomienky a požiadavky rodičov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov na škole a pomáha  

pri ich riešení.  

Združenie rodičov spoločne so ZŠ  pravidelne organizuje akcie pre deti, pedagógov a pre rodičov 

ako sú slávnostné privítanie prváčikov, venček a tematické hracie popoludnia. Pravidelne 

organizuje Deň matiek, Deň detí, Deň učiteľov a na konci kalendárneho roka oslavu Mikuláša 

a podľa možností aj Silvestrovskú zábavu.   

    

Aktivity RZ sú financované formou príspevkov a darov rodičov, darov sponzorov, a aj z 2%  

dane z príjmov. Združenie každoročne odsúhlasuje výšku dobrovoľného príspevku na dieťa.  
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Vedenie RZ:  

 

•     Kalas Kiss Ágnes   – predsedkyňa RZ 

•     Hacsiová Judita     – podpredsedkyňa RZ  

•     Nikola Szabóová      – pokladníčka RZ    

 

 Naďalej organizujeme v spolupráci so združením rodičov  akcie pre deti,  oslavy, výlety, 

športové a spoločenské akcie, exkurzie a zbery druhotných surovín. Každý triedny učiteľ 

zorganizuje počas roka minimálne tri stretnutia s rodičmi, podľa potreby aj formou 

individuálnych pohovorov.  V rámci možností  v prípade potreby využiť spoluprácu s rodičmi pri 

organizovaní brigád.   

Osobitnú pozornosť sa venuje aktívnemu a efektívnemu využívaniu možností vyplývajúcich z 

podpory Nadácie Gábora Bethlena a Rákócziho združenia v úzkej spolupráci so združením 

rodičov   

 

Rada školy  

 

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, ktorý vy jadruje a presadzuje záujmy zriaďovateľa, 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, rodičov a žiakov v koordinácii s 

miestnou samosprávou v oblasti výchovy a vzdelávania. Posledné doplňovacie voľby do Rady 

školy prebehli v mesiaci máj. Rada školy plní aj funkciu verejnej kontroly práce vedenia školy. 

Vyjadruje sa k nasledovným témam: 

 

 Ku koncepčným zámerom rozvoja školy 

 K správe o výchovno – vzdelávacejčinnosti školy a jej výsledkoch 

 K školskému vzdelávaciemu programu 

 K návrhu rozpočtu a k správe o výsledkoch hospodárenia školy 

 K návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy, k prenájmu priestorov školy 

 Navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie 

riaditeľa 

 Predkladá s odôvodnením návrh na odvolanie riaditeľa, vyjadruje sa k návrhu na 

odvolanie riaditeľa. 

 

Členovia rady školy: 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za ......  

1. Zita Szabóová Predseda zvolený za ped. zamestnancov 

2. Šarolta Kissová Tajomník zvolený za ped. zamestnancov 

3. Magdaléna Šmírová Člen zvolený za nepedagogických zamestn. 

4. Jozef Molnár Člen delegovaný za zriaďovateľa 

5. Róbert Legát Člen delegovaný za zriaďovateľa 

6. Zoltán Antal Člen delegovaný za zriaďovateľa 

7. Tamás Iván Člen delegovaný za zriaďovateľa 
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8. Ottó Czetner Člen zvolený  za rodičov 

9. Judita Hacsiová Člen zvolený za rodičov 

10. Agnesa Kalašová Člen zvolený za rodičov 

11. Anna Básti Člen zvolený za rodičov 

 

Spolupráca s inými subjektmi  

 

Spolupráca školy a rodiny má výrazný vplyv na školskú úspešnoť detí. Dobrá vzájomná 

spolupráca zlepšuje motiváciu žiakov k učeniu a ich disciplínu v procese výchovy a vzdelávania 

a zvyšuje študijnú výkonnosť detí. 

 

V rámci zlepšenia vzťahov navrhujeme: 

 

 organizovať prednášky, besedy, osvety a diskusie na témy, ktoré rodičia v súčasnosti 

považujú za najaktuálnejšie, napr.: Puberta a dospievanie, Agresívne prejavy žiakov, 

Hyperaktívne dieťa, Poruchy učenia a správania, Šikanovanie, Preventívne programy, 

práva detí, diskriminácia, ľudské práva, základné hygienické potreby, atď. 

 informovať rodičov o školskom vzdelávacom programe, inovačných programoch a 

učebných plánoch, 

 organizovať dotazníky, diskusné stretnutia k tvorbe školského vzdelávacieho programu 

pre jednotlivé ročníky , 

 organizovať dni otvorených dverí, podujatia:  Žiaci školy sa predstavujú, verejné 

prezentácie žiackych projektov a žiackych konferencií, Listy rodičom, Vítanie prvákov, 

Rozlúčka s deviatakmi, Deň matiek, Koncoročný galaprogram,  tvorivé dielne (využiť 

profesijné možnosti rodičov), 

 prostredníctvom webovej stránky školy poskytovať rodičom významné informácie o 

škole, o štruktúre výchovno-vzdelávacieho procesu, podujatiach, živote školy, 

využívanie internetovej žiackej knižky 

 Spolupráca so zriaďovateľom -  tvorba projektov,  poskytovanie informácií o živote 

 školy, pozvania na školské udalosti a programy, účasť žiakov na podujatiach 

organizovaných zriaďovateľom, napr. z príležitosti Dni mesta Tornaľa, Úcta starším, 

Deň učiteľov a iné, riešenie technického stavu budovy školy.  

 Spolupracovať s inými subjektmi: Miestny policajný zbor – preventívne  programy,       

Mestská knižnica, Mestské kultúrne stredisko Mihálya Tompu, Centrum voľného času – 

rozvoj kľúčových kompetencií, Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a 

prevencie v Rimavskej Sobote a Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 

v Lučenci – začleňovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

Materské školy – bezproblémový prechod do školy, poskytovanie informácií, Mestský 

futbalový klub, ZUŠ. 
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Školský klub detí 

 

Školský klub detí ako školské zariadenie je súčasťou základnej školy. Mnohí rodičia poznajú 

školský klub skôr pod názvom družina. Je základnou formou výuky a starostlivosti o deti 

poskytovanej mimo vyučovania. 

 

Plní niekoľko základných funkcií, v prvom rade je to výchovné pôsobenie na deti v čase mimo 

vyučovania. Okrem výchovnej funkcie plní zdravotnú a sociálnu, pretože zabezpečuje sociálnu 

starostlivosť a poskytuje bezpečnosť pre deti v čase, kedy sú rodičia v zamestnaní. 

 

V školskom klube detí majú možnosť žiaci pripraviť sa na vyučovanie a rozvíjať svoju 

záujmovúčinnosť pod vedením skúsených pedagógov, t. z. zmysluplne využívať svoj voľný čas. 

Činnosť školského klubu detí je rozdelená do troch oblastí: 

 

1. Oddychová, relaxačná a rekreačná činnosť 

2. Záujmová činnosť 

3. Vzdelávacia činnosť 

 

Prevádzka školského klubu detí je denne v čase od skončenia vyučovania do 17,00 hod. 

 

Mesačný poplatok v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 588/2004 je stanovený na 6,- EUR mesačne na 

jedno dieťa. Mesačný príspevok v zmysle citovanej vyhlášky sa použije na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s hmotným zabezpečením v školskom klube detí. 

 

V  školskom roku 2019 /2020 máme otvorené 9 oddelení. 

Umiestnenie detí v školskom klube nie je povinné, ale je pre deti 1.stupňa prirodzené, ak 

vychovávateľ zabezpečí pre žiakov doh ľad v čase obeda, učí deti kultúru stolovania, príprava na 

vyučovanie, dohliada na žiakov v čase medzi návštevou nimi vybraných útvarov záujmovej 

činnosti – krúžkov a tiež zabezpe čí odovzdanie žiaka rodičom. 

 

Vychovávateľky: 

 

Eva Kelemenová 

Ildikó Kókaiová 

Monika Gábriová 

Mária Berhédyová 

Orsolya Simonová 

Andrea Martonová 

Alexandra Bodnárová 

Žaneta Gálová 

Anna Csáková 
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Školské stravovanie 

 

Tel.č. 552 3102 

Vedúca školskej jedálne:  Eva Szepesiová 

 

Zariadenie školského stravovania – školská jedáleň, slúži žiakom základnej školy, 

pedagógom a ostatným zamestnancom školy. 

 

Prevádzku jedálne a poskytovanie stravy zabezpečuje vedúca školskej jedálne, a 

zamestnanci ŠJ. 

 

Prevádzka funguje podľa platných noriem pre školské stravovanie, vydaných MŠ SR. 

Školská jedáleň je otvorená denne od 11,30 hod. do 14,30 hod. 

 

Žiacka školská rada  

 

Žiacka školská rada je skvelá možnosť pre študentov ovplyvňovať život na škole a organizáciu 

školy. Žiacku školskú radu tvoria šikovní študenti, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci 

chceli a potrebovali v škole, či už počas vyučovania alebo mimo neho.  

 

Úlohy žiackej školskej rady: 

 

 Načúvanie študentom, získavanie ich názorov. 

 Prezentovanie názorov študentov vedeniu a pedagógom. 

 Prispievať ku rozvoju školy vlastnými nápadmi. 

 Sprostredkovať informácie medzi študentmi a vedením. 

 Priama podpora študentom, ktorí ju potrebujú. 

 Vytváranie príležitostí na neformálne vzdelávanie. 

 Vytváranie pozitívnej atmosféry na škole. 

 Podpora demokracie v škole. 

 Prepájanie školského života so širšou komunitou (okolie školy, mesto, obec). 

 Boj proti šikanovaniu v škole. 

 Zaoberať sa sociálnymi problémami študentov. 

 Podporovať dobré vzťahy "učiteľ - žiak". 

 Pomoc pri vylepšovaní školského prostredia (budova, okolie, triedy). 

 Zvyšovanie kvality podmienok pre vzdelávanie. 

 Vzbudenie záujmu študentov o "veľké" témy (diskriminácia, rasizmus, demokracia, 

občianstvo, aktívna participácia, voľby, ľudské práva, zdravý životný štýl, šport, drogy, 

finančná gramotnosť,   šikanovanie, chudoba, budúcnosť, rodová rovnosť a pod.). 

 Vytváranie skutočného partnerstva s vedením, personálom a rodičmi v riadení školy. 

 Prezentovať a podporovať práva, povinnosti, potreby a záujmy študentov. 
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 Propagovať a podporovať dobrovoľnícke aktivity v oblasti vzdelávania, charity, kultúry, 

zábavných aktivít, verejných aktivít (okrúhle stoly, debaty, diskusie, kluby, koncerty, 

výstavy, prezentácie, športové aktivity, exkurzie, výlety, pikniky a pod.). 

 Aktívna spolupráca s organizáciami, ktoré sa venujú práci s mládežou. 
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I.5. Organizácia prijímacieho konania 
 

Naša škola má špecifické požiadavky na prijatie žiakov do 5. ročníka, nakoľko máme triedy s 

s rozšírením jazykových kompetencií  a triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky na 

základe logických kompetencií. 

 

V budúcnosti plánujeme otvoriť triedu pre deti so špeciálno-pedgogickými potrebami, v 

ktorých by vyučovali kvalifikovaní učitelia s rozšírenou aprobáciou na špeciálnu pedagogiku v 

spolupráci s asistentom čuiteľa, školským psychológom a logopédom. 

 

Na základe psychologického vyšetrenia sú vybraní žiaci, do 1. resp. do nultého ročníka. Žiakov 

na základe psychologického vyšetrenia zaraďujeme do individuálneho učebného plánu – 

integrovaní žiaci. Tejto problematike je venovaná mimoriadna pozornosť zo strany vedenia 

školy, nakoľko neustále sa zvyšuje počet žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. Títo žiaci majú poruchy správania, pozornosti a vývinové poruchy v učení, resp. majú 

ľahkú mentálnu retardáciu. Osobitná pozornosťje venovaná činnosti asistenta učiteľa, ktorý sa 

venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zvýšenú pozornosť venujeme 

vyučovaniu slovenského jazyka už na prvom stupni  ,  začíname zo  skupinovým  vyu čovaním 

už od 1. ročníka. Cieľom  je zefektívnenie vyučovania štátneho jazyka. Vyučovanie slovenského 

jazyka a literatúry na  II. stupni prebiehajú  v jazykových učebniach skupinovou  formou. 

 

V školskom roku 2019/2020 máme 5 tried s rozšíreným vyučovaním matematiky na základe 

logických kompetencií a 6 tried s rozšírením jazykových kompetencií, čím plníme zámer vedenia 

školy špecializovať vyučovanie podľa záujmu a talentu žiakov. Do týchto tried sme zaradili 

žiakov podľa vyjadrenia odborníkov pedagogicko-psychologickej poradne. 
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I.6. Dlhodobé projekty 

 Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 

javov v školskom prostredí        

 Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov  

 Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice od  šk. r. 2017 –  Kovács B, Ligártová N. 

 Otvorená škola od šk. r. 2017/2018 – oblasť športu – zodpovední: Székesi L. Iván L., 

Klobusiczky G., Cselényi B.                               

 Šanca pre detí – podpora intagrovaného vzdelávania detí  so zdravotným 

znevýhodnením –  zástupcovia  riaditeľa   

 Otvorená škola – Projekt využitia prostriedkov IKT na komunikáciu škola-žiak-   rodič-

samospráva-verejnosť –  Imrecze Cs, Varga Cs., Székesi L.,Szabó Zita, Cselényi B, 

 Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Profesijný rozvoj 

je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie a profesijných 

kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a 

požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti (§ 25 ods. 1 

zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov) -   Z.: vedenie školy 

 Projekt VÚDPaP  
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II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

II.1. Vlastné ciele výchovy a vzdelávania 

 

Ciele výchovy a vzdelávania našej školy vychádzajú zo školského zákona a Štátneho 

vzdelávacieho programu. Na základe identifikovaných pozitív a negatív si naša škola určila 

súčasné a budúce poslanie vo výchovno-vzdelávacej oblasti, vo výchove mimo vyučovania, 

záujmového vzdelávania s ohľadom na požiadavky, záujmy a potreby žiakov, učiteľov a ďalších 

zamestnancov školy, rodičov a sociálnych partnerov. 

II.2. Koncepcia rozvoja školy na roky 2017-2022   
 

Koncepcia rozvoja školy na roky 2017-2022 nadväzuje na koncepciu vypracovanú v roku 2017, 

na aktuálny stav školy, tradície a silné stránky školy. Rozvíja slabé stránky školy, znižuje riziká a 

ohrozenia plnením nových úloh. 

 

Pri vypracovaní koncepčného zámeru školy sa vychádzalo z nasledovných podkladov: 

 

 

 Štátny vzdelávací program pre stupeň vzdelania ISCED 1 a ISCED 2, 

 Školský vzdelávací program JAMAIKA,  

 Učiace sa Slovensko – Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledky a podmienky,  

 Vnútorná analýza aktuálneho stavu školy ( SWOT analýzy ),  

 Doterajšia orientácia, tradícia školy s rešpektovaním podnetov a návrhov rodičovskej 

verejnosti, rady školy, pedagógov a žiakov školy, 

 Vonkajšie a vnútorné podmienky školy ako:  legistlatíva, demografický vývoj, 

ekonomické, personálne podmienky školy, materiálne zabezpečenie.  

 

Najdôležitejšou úlohou školy je stať sa modernou vzdelávacou inštitúciou. Poslaním základnej 

školy je poskytnúť žiakom základné vzdelanie v primárnom a v nižšom sekundárnom 

vzdelávaní. 

V povedomí občanov mesta a rodičovskej verejnosti plánujeme profilovať školu ako školu,    v 

ktorej žiaci by boli schopní komunikovať v materinskom, v štátnom i cudzom jazyku, ovládať 

prácu s počítačom, prácu v tíme, zvládnuť krízové situácie, prijímať a rešpektovať hodnoty 

demokratickej spoločnosti. 

Prínosom tejto koncepcie bude nové ponímanie výchovy a vzdelávania žiakov v škole a zo 

Základnej školy Ferenca Kazinczyho sa stane moderná škola, otvorená pre každého, kto má 

záujem na svojom rozvoji a vzdelanostnom raste. 

Nosnou myšlienkou návrhu koncepcie rozvoja školy, je vízia školy:  

 

„Chceme byť školou, z ktorej vychádzajú kreatívni, komunikatívni a manuálne zruční žiaci, 

schopní začleniť sa do spoločnosti.” 
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II.3. Stanovenie cieľov 

 

A. Oblasť pedagogická 

 

Vyučovacím jazykom Základnej školy Ferenca Kazinczyho s VJM je maďarský jazyk (§12, 

Zákon č. 245/2008 Z. Z.). 

Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM poskytuje vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu 

v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie, 

poskytuje mravnú, estetickú, etickú,  pracovnú,   telesnú,   environmentálnu   a náboženskú    

výchovu.    Umožňuje aj výchovu k manželstvu a rodičovstvu, dopravnú výchovu, protidrogovú 

výchovu a výchovu k BOZP. Ciele školy vychádzajú z POP na aktuálny školský rok, 

Strategického plánu rozvoja školy na roky 2017 až 2022 a ďalších dokumentov schválených MŠ 

SR. 

Cieľom je, aby žiak našej školy po jej absolvovaní zvládol učivo I. aj II. stupňa základnej školy v 

jednotlivých predmetoch s čo najvyšším percentom úspešnosti (vnášať do edukačného procesu 

prvky otvoreného vyučovania, umožniť žiakom širší výber nepovinných a rozširujúcich 

predmetov, plavecké kurzy, lyžiarský výcvik,exkurzie a poznávacie výlety tak, aby žiaci našej 

školy poznali i praktické využitie svojich vedomostí, rozvíjať ekologické cítenie žiakov, aby naši 

žiaci spoznali svoj región. Po ukončení 4. ročníka dosiahnutie stupňa vzdelania ISCED 1 a po 

ukončení 9. ročníka dosiahnutý stupeň vzdelania ISCED 2. 

Ďalšími cieľmi je, aby žiak našej školy po jej absolvovaní: 

 

 ovládal štátny jazyk, 

 

 ovládal aspoň jeden cudzí jazyk, 

 

 ovládal prácu s počítačom, 

 

 hodnotne reprezentoval našu školu, 

 

 vedel nadviazať kontakty s okolím, 

 

 bol samostatný vo svojom rozhodovaní, 

 

 mal základy spoločenského správania, 

 

 morálne hodnoty prijal za svoje vlastné. 

 

Vychovať zdravo  sebavedomého žiaka,  ktorý dokáže vyjadriť  a zdôvodniť svoje názory,    a 

tým sa zapojiť do života spoločnosti. K tomuto cieľu chceme dôjsť vytvorením prostredia školy 

ako centra stretávania sa a živej diskusie medzi žiakmi, žiakov s pedagógmi a širokou 

verejnosťou.  

Ďalším cieľom je dosiahnuť čo najvyššiu gramotnosť v oblasti čitateľskej gramotnosti a IKT 
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kompetencie žiakov. 

 

B. Oblasť spolupráce s rodičmi 

 

 Spolupracovať s rodičmi žiakov a verejnosťou nielen v medziach výchovy, ale aj 

spoločenského a športového života. 

 

 Pokračovať v spolupráci s rodičovskou verejnosťou prostredníctvom spoločných aktivít 

a akcií 

 

 Pokračovať v spolupráci s materskými školami formou spoločných akcií pre deti (stretnutie 

s budúcimi prvákmi, dopravná výchova, otvorené hodiny žiakov budúcich prvých 

ročníkov) 

 Organizovať  výlety  a návštevy  kultúrnych  a športových  podujatí  spoločnes rodičmi 

 Udržiavať  pozitívne  vzťahy  s inštitúciami  na  území  mesta  a regiónu: Zriaďovateľ- 

MESTO Tornaľa, VCČ, ZUŠ, CPPPaP, CŠPP, Mestská knižnica, GMOS v RS, GMM 

v RS 

 

C. Oblasť rozvoja materiálno-technických podmienok školy 

 

 každoročne obnovovať didaktické prostriedky a zabezpečiť učebné pomôcky, pracovné 

zošity  pre jednotlivé predmety, 

 vytvorenia ďalšej tabeletovej učebne 

 vybaviť učiteľské kabinety  s novými  PC 

 zmodernizovať vydávanie obedov zavedením počítačového softvéru (prostredníctvom 

výzvy MŠ SR – Revitalizácia a elektronizácia zariadení školského stravovania) 

 dovybaviť klasické triedy interaktívnou tabuľou a potrebnou IKT  

 vytvárať podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov a zamestnancov 

 

Priorita: 

 

 Vybudovanie školských dielní 

 Projekt: Športovo-zábavný areál ZŠ FK s VJM v Tornali – Nadácia SPP 

 

D. Ekonomika 

 

 Zapájanie sa do projektov, výziev a grantov a v spolupráci so zriaďovateľom sa snažiť 

o renováciu priestorov školy. 

 Efektívne využívanie rozpočtových prostriedkov  

 Väčšia orientácia na prípadných sponzorov 
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Na základe vlastných cieľov sme si stanovili priority: 
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III. Zameranie školy a stupeň vzdelania 
 

Naša škola je plnoorganizovaná základná škola s právnou subjektivtou od 1.7.2002. Jej 

zriaďovateľom je mesto Tornaľa. Je  jednou z  mestských škôl, nachádza sa v strede časti mesta 

Tornaľa a súčasne je aj školou s bohatou tradíciou, s vyučovacím jazykom maďarským v 

regióne. Patríme medzi najväčšie základné školy s VJM  na Slovensku. Škola má 36 kmeňových 

tried, nultý  a  1. – 9. ročník, kde poskytuje základné vzdelanie na základe zákona 245/2008,§ 16, 

ods./3/. Vzdelávanie sa uskutočňuje v priestoroch základnej školy, v budovách, tj. hlavná budova 

– budova A , budova B  a vedľajšia budova C, ktorá slúži ako školská dielňa a kuchynka v rámci 

vyučovacieho predmetu Technika.   

Školu navštevuje 805  žiakov. 

 

Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom našej školy je zmena školy na humanisticko-tvorivú, 

orientovanú nielen na odovzdávanie informácií a prípravu na povolanie, ale na rozvoj integrity, 

vysokú úroveň vzdelanosti a mimoškolskú výchovu. Pri stanovení cieľov vzdelávania 

vychádzame z potrieb spoločnosti - prostredníctvom nových informačno-komunikačných 

technológií postupne  snažíme premeniť tradičnú školu na modernú školu tretieho tisícročia a 

pripraviť žiakov na život a prácu v celosvetovej informačnej spoločnosti.  

Škola vo svojej kompetencii si uložila tieto zásady: 

 

 

 umožniť  vzdelávanie tak, aby základné vedomosti využívali žiaci tvorivo a pohotovo v    

praktickom živote 

 

 zabezpečiť, aby v rámci učebných osnov bola vhodne využívaná diferenciácia a 

redukcia učiva pre prospechovo slabších žiakov 

 

 umožniť efektívne vyučovanie cudzích jazykov 

 

 triedne kolektívy formovať tak, aby bola umožnená vonkajšia a vnútorná diferenciácia  

 

 vytvárať dobré pracovné podmienky v triedach, pozitívnu klímu 

 

 viesť žiakov k logickému mysleniu   

 

 zvýšenú pozornosť venovať žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 

 nadaným a talentovaným žiakom umožniť rozvoj schopnosti 

 

 profiláciu v rámci telesnej výchovy orientovať na všeobecnú prípravu , na  zdravý 

životný štýl so zameraním na atletickú výchovu žiakov 
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 zvýšenú pozornosť venovať rómskej komunite, zabezpečovať jej školskú a výchovnú 

starostlivosť so zreteľom na inú mentalitu  

 

 otváraním tried s rôznym zameraním dávať možnosť vyniknúť všetkým žiakom, 

nadaným v rôznych oblastiach, umožňovať talentovaným žiakom ešte výraznejšie 

rozvinúť svoje schopnosti  

 

 na vyučovaní vytvárať pozitívnu atmosféru založenú na dôvere, porozumení, empatii, 

rovnocennej komunikácii, kreativite a podnecovaní žiakov k čo najlepším osobným 

výkonom 

 

 do výchovno-vzdelávacieho procesu implementovať i prvky moderných alternatívnych 

vyučovacích metód a foriem práce (projektové, kooperatívne a prosociálne vyučovanie, 

prezentácie, zavádzanie informačno-komunikačných technológií, výučbové programy, 

problémové vyučovanie)  

 

 klásť veľký dôraz na mimoškolskú činnosť a spoluprácu s inými organizáciami a 

širokou verejnosťou nielen z radov rodičov -  prostredníctvom krúžkovej činnosti, 

projektov, exkurzií, výletov, besied či zábavných popoludní 

 

 

Primárne vzdelanie - získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy, alebo ktoré získa 

žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy; dokladom o 

získanom stupni vzdelania je vysvedčenie doložkou.  

Nižšie stredné vzdelanie - získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy; dokladom o 

získanom stupni vzdelania je vysvedčenie doložkou. 

 

Otváraním tried s rôznym zameraním dávame možnosť vyniknúť všetkým žiakom, nadaným v 

rôznych oblastiach, umožňujeme talentovaným žiakom ešte výraznejšie rozvinúť svoje 

schopnosti. Na vyučovaní vytvárame pozitívnu atmosféru založenú na dôvere, porozumení, 

empatii, rovnocennej komunikácii, kreativite a podnecovaní žiakov k čo najlepším osobným 

výkonom. Do výchovno-vzdelávacieho procesu implementujeme i prvky moderných 

alternatívnych vyučovacích metód a foriem práce (projektové, kooperatívne a prosociálne 

vyučovanie, prezentácie, zavádzanie informačno-komunikačných technológií, výučbové 

programy). 

 

Škola kladie veľký dôraz na mimoškolskú činnosť a spoluprácu s inými organizáciami a širokou 

verejnosťou, nielen z radov rodičov - prostredníctvom krúžkovej činnosti, projektov, exkurzií, 

výletov, besied či zábavných popoludní. 
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Sme plnoorganizovaná základná škola s triedami s rozšíreným vyučovaním matematiky na 

základe logických kompetencií a s triedami s rozšírením jazykových kompetencií.   

Žiaci dosahujú aj výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, čoho dôkazom je úspešné 

rozmiestňovanie i ďalšie štúdium na stredných školách. V príprave a rozvoji talentovaných a 

nadaných žiakov sa nám v posledných rokoch darí v prírodovednej oblasti ale aj v humánnej 

oblasti – v jazyku slovenskom, v jazyku maďarskom, biológie, zemepise, v anglickom jazyku, 

kde mávame pravidelne úspešných riešiteľov predmetových olympiád. Z ďalších aktivít treba 

spomenúť pravidelné zapájanie žiakov do medzinárodných korešpondenčných súťaží a 

seminárov z matematiky, z dejepisu a z maďarského jazyka a literatúry, ako aj rôznych súťaží 

umeleckého charakteru, kde dosahujeme tiež popredné umiestnenia. Naším prvoradým cieľom je 

však pripraviť žiakov pre úspešné štúdium na stredných školách. Usilujeme sa o vytvorenie takej 

atmosféry v škole, aby žiaci nepociťovali stres a mohli sa pokojne vzdelávať a pripravovať pre 

ďalší život. 

 

III.1. Profil absolventa 
 

Profilácia školy 

 

Cudzie jazyky 

Logické myslenie 

Informačno-komunikačná technológia 

Komunikácia 

Zdravie a pohyb 

 

V profile absolventa školy vychádzame z potrieb súčasnej spoločnosti. 

 

Rozšiřujúci  sa trh práce cudzie jazyky, počítačová gramotnosť, komunikatívnosť žiakov, 

logickosť, starostlivosť o svoje fyzické a psychické zdravie  sú nevyhnutno súčasťou dnešného 

človeka.  Personálne zloženie a technická vybavenosť nám umožňuje naplniť stanovené ciele. Z 

volitelných predmetov navrhujeme našim žiakom: 

 

 Informatika 

 

 SJL+ (Konverzácia v slovenskom jazyku) 

 

 ANJ+ (Konverzácia v anglickom jazyku) 

 

 MJL+ (Práca s textom)  

 

 TEV+ (Zdravie a pohyb) 

 

 Regionálna výchova 
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Bolo by vhodné pre žiakov možnosť konverzácie v anglickom a nemeckom jazyku s 

lektormi.Veľkú pozornosť venujeme voľnočasovým aktivitám, smerujúcim k rozvoji profilácií 

školy. 

Škola umožní žiakom rozvoj kľúčových kompetencií: 

 

Komunikačná kompetencia 

 

Žiakov našej školy vedieme k slušnému vyjadrovaniu, ktorá je základom úspechu v živote 

človeka a to nie len v škole, aj mimo školy. Učíme žiakov vyjadrovať svoj názor, ale aj 

poslúchať a akceptovať názor iného človeka. 

 

Učíme žiakov k priateľskému vzťahu medzi deťmi celej školy, vedieme ich k spolupráci medzi 

ročníkoch. 

 

K informovanosti a komunikačným schopnostiam prispieva školský časopis, školský rozhlas ako 

aj informačná tabuľa v priestoroch školy, kde sa žiaci aktívne podielajú svojimi nápadmi. 

 

Učitelia vedú žiakov k súvislému vyjadrovaniu, zadávajú úlohy umožňujúce tímovú prácu 

žiakov. 

 

Cieľom je, aby si žiaci osvojovali jazykové pojmy, aby sa vyjadrovali zrozumitelne a súvisle a 

aby sa čím viac komunikovali v kolektíve triedy. Treba zvyšovať kvalitu čítania, čítať s 

porozumením, rozvíjať čitateľskú gramotnosť. 

 

Digitálna kompetencia 

 

Pri vyhľadávaní informácií vedieme žiakov k  využívaniu  internetu, kde ich zároveň učíme 

triediť informácie  podľa dôležitosti a obsahu. 

Snahou školy je zapojenie čo  najviac žiakov do mechanizmy vyhľadávania informácií na 

internete a ovládať vyučovacie programy na PC, pracovať s interaktívnou tabuľou, pracovať s 

textom, atď. 

 

Jazyková kompetencia 

 

Materinský jazyk umožňuje na vyššej úrovni rozvíjať jazykové kompetencie v štátnom  jazyku  a 

v cudzích jazykoch.  Dôležité je nadobudnúť a rozvíjať pozitívny  vzťah k materinskému  jazyku,  

rozvoj komunikatívnej  schopnosti, tj.  primerane  reagovať v rozličných jazykových situáciach. 

Je dôležité aby žiaci mali vlastné  čitateľské zážitky aby rozvíjali pozitívny vzťah k literatúre a k 

umeniu. 

 

Kompetencia v cudzích jazykoch 

 

Komunikovať v bežných spoločenských situáciach, jednoducho sa vyjadrovať pomocou 

základných funkcií jazyka, napr. žiadosť, pozvanie, ospravedlnenie, atď. Pomáha žiakovi 
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prekonávať bariéry a prispieva zvýšení jeho mobility v živote, v ďalšom štúdiu a v živote v 

uplatňovaní sa na trhu práce. Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľudom. 

V rámci EU umožňuje občanom využívať slobodu pracovať a študovať, poznať spôsob života a 

myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo. 

 

Matematická kompetencia 

 

Schopnosť používať logické  myslenie  na  riešenie  rôznych  problémov v každodenných  

situáciach. Schopnosť používať logické  a priestorové  myslenie, komunikovať v matematickom 

jazyku. Zoznámenie sa so základnými geometrickými útvarmi, učiť sa zisťovať odhadom, 

zoznámenie sa s pojmom premennej veličíny. Základná komunikácia v oblasti vedy a techniky. 

 

Kompetencia k učeniu 

(Naučiť sa učiť)  

 

Učíme žiakov pracovať s textom, rozumieť jeho obsahu, vyhladávať samostatne informácie a 

tvorivo s nimi pracovať, jednoducho vyjadriť svoj názor. Vedieme žiakov k samostatnosti, k 

schopnostiam organizovať si svoj čas, uplatňovať vlastné nápady a tvorivosť, k snahe zapojiť sa 

do všetkých školských a mimoškolských aktivít. 

 

Spoločensko – občianska  kompetencia 

 

Učiteľ učí žiakov správne sa zachovať v krízových situáciach, zoznamuje žiakov s históriou 

najbližšieho okolia, učí žiakov k správnemu spoločenskému správaniu v divadle,  kine,  na  

výstave, atď. Žiaci sa učia uvedomiť si nesprávnosť fyzického a psychického násilia, sú vedomí 

svojich povinností a práv v škole a mimo školy. Je potrebné viesť žiakov k tolerancií 

a k ohladuplnosti k iným ľuďom, ich kultúram a duchovným hodnotám. 

 

Pohybová kompetencia 

 

Žiak vie vykonávať pohybové činnosti, ktoré pôsobia ako prevencia civilizačných chorôb. Žiak 

dokáže rozvíjať pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie a lepšenie zdravia. Žiak 

osvojené pohybové činnosti vie uplatniť aj vo voľnom čase. Dosiahnutie zvýšenej úrovni 

pohybových schopností, osvojenie gymnastických zručností sú nutne ne zlepšenie fyzickej 

zdatnosti žiakov. 

 

III.2. Pedagogické stratégie 

 

Predstavujú spoločne  uplatňované postupy, metódy a formy práce, ktoré vedú k utváraniu a 

rozvoji klúčových kompetencií žiakov. Sú zapracované v charakteristike každého vyučovacieho 

predmetu. 

Používame rôzne formy vyučovania: skupinové, programové, integrované, blokové, 

individuálne. Podporujeme vyučovanie skupinovej stratégie s tri „T“: 
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TOLERANCIA TVORIVOSŤ TÍMOVÁ PRÁCA 

 individuálny prístup 

 rešpektovanie 

osobnosti, 

individuálnych 

osobností 

 dôraz na multikultúrnu 

výchovu 

 integrácia žiakov so 

špeciálno-

vzdelávacími 

potrebami 

 využitie  pracoviska 

PPP v Rimavskej 

Sobote 

 práca špeciálneho 

pedagóga a logopéda 

 vytváranie portfólie žiakov 

a ich prezentácia 

 dôraz na efektívnu prácu s 

informáciami a vytvorenie 

informačného prostredia 

 projekty celoškolské, 

regionálne a štátne 

 učenie sa v súvislostiach 

 dôsledné uplatňovanie 

medzipredmetových 

vzťahov 

 podpora netradičných 

foriem vo vyučovaní 

/besedy, prednášky, 

exkurzie, školy v prírode/ 

 účasť na celoštátnych, 

medzinárodných, 

regionálnych a miestnych 

súťažiach 

 demokratické riadenie  

 jasné pravidlá pre 

spolužitie na škole na 

všetkých úrovniach 

 zapojenie žiakov a 

rodičov do riešenia 

problémov školy 

 spoločné celoškolské 

akcie rodičov, detí a 

učiteľov  

 slušná a otvorená 

komunikácia 

 oceňovanie prínosu 

jedinca pre prácu 

kolektívu na všetkých 

úrovniach 

 budovanie pocitu 

spolužitia so školou na 

všetkých úrovniach 
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Podporujeme efektívne pôsobenie na rozvoj najmä citovo – vôľovej stránky osobnosti mladého 

človeka, ktorý sa má stať primerane kompetentný v počítačovej gramotnosti, v ovládaní 

štátneho jazyka, materinského a cudzích jazykov.V rozumovej oblasti výchovy je našim 

cieľom, aby žiaci boli tvoriví, adaptabilní, emancipovaní, solidárni so snahou spolupracovať 

pre dobro, tiež telesne i duševne zdraví, vyrovnaní – s radostným životným pocitom, s 

estetickým a etickým cítením, citlivý k sebe, k iným ľuďom, k svojmu okoliu, kraju – k 

prírodnému a spoločenskému prostrediu, ku kultúre. 

III.3. Začlenenie prirezových tém 

 

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

učebných osnovách jednotlivých predmetov. Na úrovni primárneho vzdelávania   ISCED 1 sú 

zavedené inovovaným Štátnym vzdelávacím programom nasledovné prierezové témy: 

 

• Osobnostný a sociálny rozvoj 

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

• Environmentálna výchova 

• Mediálna výchova 

• Multikultúrna výchova 

• Ochrana života a zdravia 

• Dopravná výchova 

• Regionálna výchova a ľudová kultúra 

 

Spôsob realizácie prierezových tém na škole: 

o integrálna súčasť vzdelávacieho obsahu jednotlivých predmetov 

o forma projektov, besied 

o forma kurzov – plavecký, lyžiarsky 

o forma exkurzíí, výletov, didaktických hier, účelových cvičení 

o forma Školy v prírode 

o forma návštev výstav 

o účasťou na kultúrnych vystúpeniach a podujatiach, koncertoch 

o spoluprácou s CVČ Tornľa  

o praktické a teoretické cvičenia na dopravnom ihrisku 

o formou starostlivosti o interiér a vonkajší areál školy 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj – táto prierezová téma sa prelína celým vzdelávaním. Jej 

hlavným cieľom je rozvíjať osobnosť žiaka, najmä v oblasti postojov a hodnôt. 

Prostredníctvom nej sa zároveň s vedomosťami žiakov rozvíjajú aj ich osobnostné a sociálne 

kompetencie. Vedie ich k uplatňovaniu svojich práv a k rešpektovaniu názorov a potrieb 

iných. Usmerňuje ich v ochrane svojho zdravia a spôsobom odolávať rizikám. Prispieva k 

pozitívnej sociálnej klíme na škole, k dobrým vzťahom medzi žiakmi navzájom a medzi 

učiteľmi a žiakmi.  

Cieľom tejto prierezovej témy je, aby žiak: 

 porozumel sebe a iným 
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 usmerňoval vlastné správanie 

 osvojil si a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce 

 nadobudol základné zručnosti postupného spoznania svojich predpokladov, vedel 

prezentovať seba a svoju prácu 

 získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre riešenie rôznych situácií 

 rešpektoval rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy pri riešení problémov 

 

Prierezovú tému Osobnostný a sociálny rozvoj začleníme do literárnej výchovy, etickej a 

náboženskej výchovy, vlastivedy, prvouky, telesnej a športovej výchovy, občianskej výchovy. 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu – je dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiaka a 

je prípravou na zodpovedné partnerské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Táto prierezová 

téma je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti 

partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. 

Pri realizovaní témy vychádzame zo životnej reality v konkrétnej triede, primerane veku a 

zrelosti žiakov. Nevyhnutnou podmienkou je citlivý a taktný prístup pedagóga. 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak: 

 si osvojil základné poznatky o biologických, psychických, sociálnych zmenách, ktoré 

ovplyvňujú vývin jeho osobnosti 

 získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských 

vzťahov, manželstva a rodičovstva 

 uprednostňoval princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania sa v 

každodennom živote 

 

Prierezovú tému Výchova k manželstvu a rodičovstvu začleňujeme do vyučovania 

náboženskej a etickej výchovy, prvouky, prírodovedy, vlastivedy, biologie, geografie a 

telesnej a športovej výchovy, občianskej výchovy. 

 

Environmentálna výchova – umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, postoje a 

návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia. Vedie žiakov k pochopeniu 

vzájomných vzťahov človeka, organizmov a životného prostredia, kde sú prepojené aspekty 

ekologické, ekonomické a sociálne. Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k 

tomu, aby žiak: 

 rešpektoval základné pravidlá správania sa v prírode s ohľadom na organizmy a 

životné prostredie 

 poznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 

 poznal možnosti ochrany a zlepšenia životného prostredia, podieľal sa na aktivitách 

školy, ktoré pomáhajú zlepšovať životné prostredie okolia školy, obce 

 získal informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich 

dôsledky 

 rozlišoval technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 

 správal sa šetrne k prírodným zdrojom 

 prispieval k separácii odpadu v rámci školy i v domácom prostredí 
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Prierezovú tému Environmentálna výchova začleňujeme do vyučovania všetkých 

vyučovacích predmetov a realizujeme ju i v rámci tematických dní na škole. 

 

Mediálna výchova – výrazne vplýva na vývin osobnosti a socializáciu detí. Médiá sú 

integrálnou súčasťou každodenného života žiakov, pričom výrazne ovplyvňujú ich správanie, 

vytváranie hodnôt a životný štýl. Hlavným cieľom tejto prierezovej témy je rozvoj mediálnej 

gramotnosti žiakov /kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť širokú škálu mediálnych obsahov 

a zmysluplne využívať médiá/. Je dôležité, aby sa žiaci primerane k veku dokázali orientovať 

v mediálnom svete a osvojili si stratégie bezpečného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií. 

Dôraz kladieme na rozvíjanie kritického myslenia / spoločné skúmanie, analyzovanie 

konkrétnej reality/. Dôležitou úlohou mediálnej výchovy na 1. stupni je vychádzať z 

bezprostredných skúseností žiakov s médiami a vytvoriť pre žiakov príležitosť na ich 

spracovanie. Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je, aby si žiak: 

 uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a spoločnosti 

 nadobudol základné zručnosti potrebné pre používanie médií 

 využíval médiá zmysluplne 

 pochopil a rozlišoval pozitíva a negatíva využívania a vplyvu médií a ich produktov 

 získal kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov 

 rozpoznal mediálne spracovanú realitu 

 osvojil si zodpovedný prístup pri používaní médií na komunikáciu 

 

Prierezovú tému mediálna výchova začleňujeme do vyučovania predmetov maďarský jazyk a 

literatúra, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda, vlastiveda, biológia, geografia, prvouka, 

informatická výchova, etická výchova, cudzie jazyky. 

 

Multikultúrna výchova - táto prierezová téma je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom 

na slovenské , maďarskéa rómske  kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali 

príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná 

kultúrna rozmanitosť Slovenska sa v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka otváraniu slovenskej 

spoločnosti s pomocou médií, vďaka voľnejšiemu pohybu osôb a rozvoju turistiky. Pomáha aj 

medzinárodná spolupráca, migrácia príslušníkov blízkych i vzdialenejších a doposiaľ 

nepoznaných kultúr. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len 

pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj 

predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu a 

xenofóbie. Žiaci sú každodenne vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a dostávajú sa do 

kontaktu s príslušníkmi rôznych kultúr. Prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných 

kultúr, histórie sa žiaci naučia rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a s ich príslušníkmi 

dokážu konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Hlavné ciele tejto prierezovej témy sú: 

 viesť žiakov ku kultúrnemu sebauvedomeniu, k vnímaniu vlastných emocionálnych a 

sociálnych väzieb na kultúru blízkeho i vzdialenejšieho okolia 

 podporovať ich sebavedomie a uplatnenie v skupine, motivovať k tvorivosti v 

interakcii s inými ľuďmi, hlavne so slabšími a znevýhodnenými 
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 poskytovať dostatok podnetov pre zažitie mnohorakosti sveta, podnecovať zvedavosť 

a záujem o okolie 

 viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti 

 podnecovať a rozvíjať u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr, ale 

súčasne zachovávať ich povedomie príslušnosti k vlastnej kultúre 

 rozvíjať sebareflexiu, ktorá vo vyšších ročníkoch primárneho vzdelávania vedie k 

uvedomeniu si koreňov a premien vlastnej kultúrnej identity 

 rozvíjať poznanie kultúr, s ktorými žiaci prichádzajú, alebo môžu prísť do styku 

 rozvíjať schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou, schopnosť komunikovať a 

spolupracovať s nositeľmi iných kultúr v bezpečnom prostredí 

Ciele prierezovej témy vychádzajú z neopakovateľnej hodnoty individuálneho ľudského 

života, z hodnoty komunity ako prirodzeného prostredia pre človeka, z rešpektu voči 

individuálnym potrebám človeka a faktu rovnosti ľudí pred platnými zákonmi. Pri realizácii 

tejto témy využívame didaktické postupy a metódy, ktoré neučia stierať medzikultúrne 

rozdiely, ale pochopiť ich, akceptovať a tiež rešpektovať ľudské práva. Pre multikultúrnu 

výchovu sú vhodné najmä zážitkové, skúsenostné metódy vyučovania.  

Multikultúrnu výchovu možno začleniť do humanitných a spoločenskovedných predmetov, s 

pomocou vhodných príkladov rozvíjať i v prírodovedných predmetoch, pri výučbe 

materinského a cudzieho jazyka. 

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra -   veľmi úzko súvisí s multikultúrnou 

výchovou. Vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a 

nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. Poznanie tradícií je základom 

kultúrnej identity. Spoznávaním svojho regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva sa 

prispieva u žiakov k formovaniu ich historického vedomia. Cieľom tejto prierezovej témy je 

prispieť k tomu, aby žiak: 

 získal predpoklady na rozvoj vzťahu k svojej obci 

 cit pre vnímanie krásy prírody 

 spoznával kultúrne pamiatky 

 vnímal krásu ľudového umenia 

 získal predpoklady na rozvíjanie citu pre krásy staviteľstva 

 spoznával kultúrne dedičstvo našich predkov 

 spoznával tradičné aj nové kultúry  

 akceptoval kultúrnu rozmanitosť 

Prostredníctvom autentických skúseností z manuálnych činností / výtvarných, pracovných/ 

budeme u žiakov rozvíjať duševné spôsobilosti / predstavivosť, fantáziu, tvorivosť/, 

vedomosti a postoje. Veku primeraným spôsobom sú žiaci oboznámení s reáliami regiónu. 

Vhodnými formami na uplatnenie týchto tém sú projekty, exkurzie, tematické vychádzky v 

regióne. Regionálnu výchovu a tradičnú ľudovú kultúru realizujeme aj ako súčasť učebných 

predmetov – výtvarná výchova, hudobná výchova, náboženská a etická výchova, cudzie 

jazyky, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, vlastiveda, prírodoveda,  

prvouka, biológia, geografia, dejepis, technika, pracovné vyučovanie. 

V školskom roku 2019/2020 v 9. ročníku sme vo všetkých triedach (9.A, 9.B, 9.C) zaviedli 

predmet regionálna výchova v časovom rozsahu 1 hodina týždenne. 
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V rámci činnosti SZUŠ pracuje na škole i tanečný a dramatický krúžok, krúžok  ľudových 

tradícií, ktoré významnou mierou rozvíjajú a podporujú žiakov v oblasti tejto prierezovej 

témy. 

 

Ochrana života a zdravia – zámerom tejto prierezovej témy je nasmerovať žiakov k ochrane 

svojho zdravia a života a tiež zdravia a života iných ľudí prostredníctvom teoretických a 

praktických poznatkov, zručností v sebaochrane, poskytovaní pomoci iným v prípade 

ohrozenia zdravia a života. Cieľom spoločnosti je pripraviť každého človeka na život v 

prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie 

prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej 

telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných 

situáciách. Táto prierezová téma integruje postoje, vedomosti, zručnosti žiakov zamerané na 

zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídaných situáciách. 

Cieľom prierezovej témy je, aby žiak: 

 rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 

 osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane 

 pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia života a zdravia 

 vedel poskytnúť predlekársku  prvú pomoc 

 mal možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu 

voči psychickej a fyzickej záťaži v náročných životných situáciách 

 orientoval sa pri pohybe a  pobyte v prírode 

 

Prierezová téma Ochrana života a zdravia sa realizuje v rámci vyučovacích predmetov telesná 

a športová výchova, prírodoveda, prvouka, biológia, chémia, technika. 

Ďalšími formami vyučovania, v ktorých sa realizuje prierezová téma Ochrana života a zdravia 

sú lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, turistika, škola v prírode, exkurzie, ale aj ako 

samostatná organizačná forma vyučovania – didaktické hry v prírode, ktoré organizujeme 2x 

ročne / na jeseň, na jar/. 

 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

      V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, 

korčuliari, kolobežkári, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej dopravy alebo osobnej 

dopravy. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. 

Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú školopovinné deti. Základné 

vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných 

situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. Učivo tematiky Dopravná výchova je 

povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou výchovy k 

bezpečnosti v cestnej premávke v škole je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v 

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

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

objekte školy, v priestoroch CVČ Tornaľa, alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. 

Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú oblasť kognitívnu, afektívnu 

a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. 

Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií: 
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 pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne 

záväznými právnymi predpismi 

 sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke 

 uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci, 

spolujazdec a pod. 

 spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 

aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote 

 schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli 

 schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke 

 pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 

premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla 

 uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestne premávky 

 uvedomiť si dôležitosť a význam používania ochranných pomôcok pri jazde na 

bicykli, korčuliach, kolobežke – prilba, chrániče, reflexné prvky... 

 

Prierezová téma Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke sa realizuje 

najmä v rámci vyučovacích premetov – prvouka, vlastiveda, pracovné vyučovanie, geografia, 

technika, telesná a športová výchova.  

 

Implementácia finančnej gramotnosti 

Problematika financií je veľmi široká, preto program finančnej gramotnosti na našej škole 

vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti MŠ SR a MF SR, Národného 

štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 / schválené dňa 9. marca 2017 pod č. 2017-

1053/10961:12-10Eo s účinnosťou od 1. septembra 2017. Témy sú štrukturované tak, aby im 

žiaci porozumeli a aby rozšírili a umocnili ich schopnosti. Vzdelávanie sa realizuje 

prostredníctvom zážitkových metód, praktických cvičení, projektov s využitím IKT.  

Aplikácia tém finančnej gramotnosti je zameraná: 

 na získanie finančných zručností a fungovaniu jednotlivca a rodín v ekonomickej 

oblasti 

 k pochopeniu otázky bohatstva a chudoby 

 k hodnotovej orientácii k peniazom 

 ukazovať rozmanitosť ponuky finančných produktov, služieb, inštitúcií 

 k modelom zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov 

 extrémov 

 k osobným a rodinným modelom zabezpečenia životných potrieb 

 

Finančné vzdelávanie sa prelína viacerými vzdelávacími oblasťami i prierezovými témami. K 

žiakom sa teda dostáva rôznymi spôsobmi. Málokedy je finančná gramotnosť samostatným 

predmetom. Vo výchovno-vyučovacom procese ju učitelia realizujú formou aktivít v rámci 

učebných predmetov. 
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Finančné vzdelávanie na primeranej úrovni je možné realizovať už od začiatku povinnej 

školskej dochádzky, teda už od 1. ročníka ZŠ. Väčší zmysel však nadobúda od 3. ročníka ZŠ. 

 

Témy finančnej gramotnosti: 

Človek vo sfére peňazí 

Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

Zabezpečenie peňazí pre uspokojenie životných potrieb, príjem, práca 

Úver a dlh 

Sporenie a investovanie 

Riadenie rizika a poistenie 

 

Metódy a formy práce: 

vyučovanie finančnej gramotnosti má svoje špecifiká a odlišnosti. Práve preto tu môžeme 

uplatňovať najrôznejšie metódy vyučovania. Metódy sú použiteľné i pre iné predmety. 

Pre metódy vyučovania by malo platiť: 

 názornosť – poskytované informácie by mali byť názorné, viditeľné a mali by sa 

opierať o vedomosti žiakov. To platí pre písanie na tabuľu, pre vytváranie 

prezentácií, výukových schém a podobne 

 jednoduchosť – jednotlivé témy by mali nadväzovať na znalosti, skúsenosti žiakov. 

Pojmy používané vo vyučovaní by mali žiaci poznať a mali by rozumieť ich 

významu. 

 aktivita žiakov- žiaci by mali na hodinách aktívne vystupovať, diskutovať 

 tempo hodiny – hodina by mala byť dynamická, ale s ohľadom na porozumenie 

preberaných súvislostí, to platí pre celú triedu i jednotlivcov. 

 zmysluplnosť-  žiaci by mali vidieť zmysel v tom, čo sa učia, mali by si 

uvedomovať, prečo je finančná gramotnosť dôležitá. 

 

Začlenenie prierezových tém mimo vyučovacích hodín a aktivít 

 

ISCED 1  

 

Osobnostný a sociálny rozvoj:  

 

 Čitateľské súťaže 

 Výchovné koncerty  

 Divadelné predstavenia  

 Športové podujatia  

 Záujmové krúžky 

 Spoločné programy s rodičmi 

 Kreatívne dielne 
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Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 

  

 Vystúpenia na rôznych kultúrnych programoch, rodinné programy 

 Zúčastnenie v projekte Kedvesház  

 

Environmentálna výchova: 

 

 pravidelné tematické dni –Deň športu, Deň Zeme, Deň vody 

 triedenie odpadu, tvorba prác z odpadových materiálov, 

 výroba kŕmidiel pre vtáčiky z rôzneho materiálu, 

 pravidelné čistenie okolia školy, 

 celoškolská akcia  – Zber papiera, 

 OŽAZ 

 

Mediálna výchova: 

  

 tvorba projektov 

 

Multikultúrna výchova: 

 

 Rómsky festival – Pindžaren amen 

 Dni otvorených dverí 

 Kultúrne podujatia a koncerty 

 Život v pohybe – festival 

 Spoznajte nás! - festival 

 

Regionálna výchova a ľudová kultúra: 

  

 Projektový deň: Čítanie  gemerských ľudových rozprávok – výstava v aule školy 

 Školské výlety a exkurzie 

 Škola v prírode v 3., 4. ročníku 

 Projekt – Oblastný výbor Revúca Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku: 

„Falusi hagyományok hete“- celotýždenné podujatie 

 

Dopravná výchova 

 

Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, pri prechádzkach v meste, na 

výletoch a exkurziách a so spoluprácou CVČ.  

Túto prierezovú tému budeme na škole realizovať nasledovným spôsobom: 

 návštevou CVČ, 

 formou didaktických hier na prvom stupni  
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Ochrana života a zdravia: 

 

Zručnosti a vedomosti majú žiaci na základnej škole získať na prvom stupni: 

 besedy s hasičmi a políciou,  návšteva Hasičského zboru v Tornali, 

 OŽAZ 

 

ISCED 2 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

 

 „Deň ľudských práv“ – tvorba nástenky 

 „Ismerd meg a jogaidat“ – kvíz o právach detí (5-9. ročník) 

 OSN, UNICEF - vedomostné a zábavné kvízy a testy 

 Organizovanie zbierky oblečenia, hračiek, kníh... pre žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

 Amnesty International – projekt 

 My freedom day- projekt 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 

 

 Spoločné programy s rodinou 

 Tvorba nástenky a plagátov (základné pojmy a ich vysvetlenie) 

 Využívanie videoprogramov s programom prevencie (AIDS/HIV, riziko prenosu 

HIC a možnosti prevencie) 

 Vytvorenie a predstavenie prezentácií 

 

Environmentálna výchova: 

 

 Úprava areálu školy 

 Propagácia zberu papiera a zber papiera 

 Projekt „Deň jablka“ – zdravá výživa a naše zdravie 

 Separovania odpadu v triedach 

 Stavba vtáčej búdky – prikrmovanie vtáčikov v zimnom období 

 Projekty súvisiace s enviromentálnou výchovou (negatívne zásahy človeka do 

prírody a ich dôsledky) 

 Deň vody 

 Deň Zeme 

 OŽAZ 

 

Mediálna výchova: 

 

 Mediálny krúžok 
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 Písanie článkov zo života školy na domovskú stránku školy – Fungovanie Žiackej 

rady 

 Príprava prezentácií a projektov na jednotlivé podujatia a kultúrnych programov 

 

Multikultúrna výchova: 

 

 Kultúrne programy na významné historické a literárne udalosti 

 Deň európskych jazykov 

 Deň otvorených dverí v SOŠ Tornaľa 

 Projekty v rámci anglického jazyka 

 

Regionálna výchova a ľudová kultúra: 

 

 Projekt – Oblastný výbor Revúca Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku: 

„Falusi hagyományok hete“- celotýždenné podujatie 

 Pedagogický projekt Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku – Oblastný výbor 

Rimavská Sobota 

 

Ochrana života a zdravia: 

 

 Projekt zelených domov – ekologická stavba na Slovensku a v Európe 

 Deň srdca – projekt 

 Ochrana života a zdravia – praktická činnosť v teréne počas turistiky 

 Viem, čo zjem – projekt 

 Projekcia filmov v CVČ „Druhá šanca“, „Vidíš, čo ja vidím?“, „Ešte jedno kolo“, 

„Ako funguje alkohol“, „Príroda sa prihovára k tebe“ – s následným rozborom ( 

témy: závislosti, správna životospráva, čistota Zeme, protidrogová prevencia) 

 

Škola pri ich realizácii spolupracovala: 

 

CVČ – Centrum voľného času - Tornaľa 

Hasičský a policajný zbor Tornaľa 

Mestská knižnica 

Mestský úrad 

GMOS - Gemersko-malohontské osvetové stredisko 

GMM - Gemersko - malohontské múzeum 

Zväz maďarských pedagógov na SlovenskuSOŠ Tornaľa 

ZUŠ Tornaľa – Základná umelecká škola Tornaľa 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tornaľa 

SOŠ Tornaľa – Stredná odborná škola 
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IV. Učebné osnovy 
 

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

vzdelávacieho programu štátnych vzdelávacích štandardov. Reflektujú profil absolventa a 

zameranie školy. 

Sú prílohou Školského vzdelávacieho programu. 
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V. Učebný plán 

ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN 
1.9.2019 

ISCED 1 

Učebný plán – Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 

                                                    Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 

 

vzdelávacia 

oblasť 
vyučovací predmet 

ročník 

primárne vzdelávanie 

1. 2. 3. 4. ∑ 

Variant 

A 

Variant 

B 
Variant A 

Variant 

B 
  A B 

  1.A, 1.B 1.C 2.A, 2.B 2.C 
3.A,B

, C,D 

4.A,B

,C,D 
  

Jazyk a 

komunikácia 

 

slovenský jazyk a slovenská 

literatúra/slovenský jazyk a 

literatúra 

5 5 6 6 5 5 21 21 

maďarský jazyk a literatúra 8 8 6+1 6+2 5+1 5+1 27 28 

prvý cudzí jazyk - anglický +1 - +1 - 2+1 2 7 5 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 4 4 4 4 4 4 16 16 

informatika - - - - 1 1 2 2 

Človek a 

 

príroda 

 

prvouka 1 1 2 2 - - 3 3 

prírodoveda - - - - 1 2 3 3 

fyzika         

chémia         

biológia         

Človek a 

spoločnosť 

vlastiveda - - - - 1 1 2 2 

dejepis         

geografia         

občianska náuka         

Človek a 

hodnoty 

 

etická výchova/náboženská 

výchova/náboženstvo 
1 1 1 1 1 

 

1 
4 4 

Človek a 

svet práce 

pracovné vyučovanie - - - - 1 1 2 2 

technika         

Umenie a 

kultúra 

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 4 4 

hudobná výchova - +1 1 1 1 1 3 4 

Zdravie 

a pohyb 
telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 2 8 8 

 základ 22 22 23 23 25 26 96 96 

 voliteľné (disponibilné) hodiny 1 1 2 2 2 1 6 6 

 spolu 23 23 25 25 27 27 102 102 
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Poznámky k učebnému plánu v školskom roku 2019/2020 

 

1. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ 

SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVV a Š SR č. 224/2011 Z. z. 

podľa podmienok školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa 

rozdelenie žiakov odporúča pri tých témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie 

praktických zručností žiakov.  

2. Povinný vyučovací predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra sa vyučuje v školách s 

vyučovacím jazykom maďarským. V tomto predmete sa trieda rozdeľuje na každej 

vyučovacej hodine. Skupiny sa napĺňajú do počtu najviac 17, pričom je možné spájať žiakov 

rôznych tried toho istého ročníka.  

3. Vo vyučovacom predmete technika riaditeľ školy zohľadní personálno-odborné a 

materiálno-technické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy 

tematických celkov Technika a Ekonomika domácnosti.  

4. Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho 

programu. Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na:  

a. vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho 

vzdelávacieho programu;  

b. vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane 

predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov 

zavedených do vyučovacej praxe;  

c. vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných 

vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích 

programov;  

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

potrebami.  

5. Ak má škola vhodné podmienky na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova, 

voliteľné (disponibilné) hodiny v primárnom vzdelávaní môže využiť na posilnenie 

uvedeného predmetu.  

6. Škola môže poskytovať vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. 

Celkový týždenný počet vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22 hodín. Učebný plán a 

učebné osnovy pre nultý ročník vypracuje škola podľa potrieb a rozvojových možností 

konkrétnej skupiny žiakov, vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov pre 

predprimárne a pre primárne vzdelávanie.  

7. Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a 

vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých 

vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích 

predmetov za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku 

primeranosti.  

8. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich 

kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roka.  

9. Športové triedy majú navýšenú hodinovú dotáciu vo všetkých ročníkoch o 3 hodiny na 

predmet športová príprava.  
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10. Škola môže po prerokovaní v rade školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť 

vyšší celkový počet hodín, najviac však na 173 hodín na 2. stupni. Ak sa škola rozhodne 

zvýšiť počet hodín, tieto sú financované z vlastných zdrojov.  

11. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným 

znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením 

špecifík podľa bodu 7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.  

 

12. Od 1. 9. 2016 si školy môžu vybrať jeden z dvoch rámcových učebných plánov:  

a. Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny platný od 1. 9. 

2015,  

b.). Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny platný od 1. 

9. 2016 (dodatok k iŠVP pre primárne vzdelávanie 

13. V prípade výberu Rámcového učebného plánu pre ZŠ s vyučovacím jazykom 

národnostnej menšiny platného od 1.9.2016 (dodatok k iŠVP pre primárne vzdelávanie) škola 

musí dodržať obsahové a výkonové štandardy (platné od 1. 9. 2015) z vyučovacích 

predmetov:  

 

a. hudobná výchova v 1. ročníku,  

b. anglický jazyk v 3. ročníku,  

c. vlastiveda v 4. ročníku.  

 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 25. 

augusta 2016 pod číslom 2016-20657/35643:1-10I0 ako súčasť Inovovaného štátneho 

vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2016 začínajúc prvým a 

druhým ročníkom 

 

Disponibilné hodiny, ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5620/3295:1-100A ako súčasť Štátneho 

vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015 a podľa Rámcového 

učebného plánu pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny platný od 1. 9. 2016 

(dodatok k iŠVP pre primárne vzdelávanie) použije škola na dotvorenie školského 

vzdelávacieho programu:  

 

V predmete anglický jazyk, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov (v 1. ročníku Variant 

A +1 hodina, v 2. ročníku Variant A +1 hodina, v 3. ročníku +1 hodina) zaradených do 

štátneho vzdelávacieho programu. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na rozširovanie a 

upevňovanie učiva, na rozvoj čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku. 

 

V triedach 1.A a 1.B obsah hudobnej výchovy sa vyučuje v rámci predmetov maďarský jazyk 

a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra v 1. ročníku. 

 

V 4. ročníku obsah vlastivedy sa vyučuje aj v rámci predmetov maďarský jazyk a literatúra a 

slovenský jazyk a slovenská literatúra a obsahujú ish aj prierezové témy medzipredmetových 

vzťahov. 
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Počet vyučovacích hodín maďarského jazyka a literatúry v triedach podľa učebného plánu  je 

rozšírený (v 2. ročníku Variant A +1 vyučovacia hodina, v 3. ročníku +1 hodina, v 4. ročníku 

+1 hodina) z dôvodu rozvíjania čitateľskej gramotnosti – čítanie s porozumením. 

 

Počet vyučovacích hodín maďarského jazyka a literatúry v triedach podľa  učebného plánu je 

rozšírený (v 2. ročníku Variant B +2 hodiny, v 3. ročníku + 1 vyučovacia hodina, v 4. ročníku 

+1 hodina), nakoľko žiaci dosiahli slabý prospech z tohto predmetu a potrebujú viac času na 

nácvik čítania a písania. 

 

Učebný plán pre nultý ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník vypracovala škola podľa potrieb a 

rozvojových možností konkrétnej skupiny žiakov, vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích 

programov pre predprimárne a pre primárne vzdelávanie. Celkový týždenný počet 

vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22 hodín.  
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ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN 
1.9.2019 

ISCED 2 

Učebný plán – Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 

Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 

 

 

vzdelávacia 

oblasť 
vyučovací predmet 

Ročník/Variant/Triedy 

nižšie stredné vzdelávanie 

5. 6. 7. 8. 9. Σ 

Variant 

A 

Variant 

B 

Variant 

A 

Variant 

B 

Variant 

C 

Variant 

A 

Variant 

A 

Variant 

A 
 

  
5.A, 

5.B 

5.C, 

5.D 
6.A 

6.B, 

6.C 

6.D, 

6.E, 

6.F 

7.A, 

7.B,7.

C, 7.D 

8.A, 

8.B,8.

C,8.D 

9.A,9.

B,9C 
 

Jazyk a 

komunikácia 

 

slovenský jazyk 

a slovenská 

literatúra/slovenský 

jazyk a literatúra 

5 5 5 5 5 4 + 1 5 5 24 

maďarský jazyk a 

literatúra 
5 5 + 1 5 5 5 + 1 5 4 + 1 5 24 

anglický jazyk 3 3 3 3 + 1 3 3 3 3 15 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 4 4 4 5 21 

informatika 1 1 1 1 1 1 1 +1 4 

Človek a 

 

príroda 

 

prvouka - - - - - - - - - 

prírodoveda - - - - - - - - - 

fyzika - - 2 2 2 1 2 1 6 

chémia - - - - - 2 2 1 5 

biológia 2 2 1 1 1 2 1 1 7 

Človek a 

spoločnosť 

vlastiveda - - - - - - - - - 

dejepis 1 1 1 1 1 1 1 2 6 

geografia 2 2 1 1 1 1 1 1 6 

občianska náuka - - 1 1 1 1 1 1 4 

 regionálna výchova - - - - - - - +1 - 

Človek a 

hodnoty 

 

etická 

výchova/náboženská 

výchova/náboženstvo 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 5 

Človek a 

svet práce 

pracovné vyučovanie - - - - - - - - - 

technika 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

Umenie a 

kultúra 

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 - 4 

Zdravie 

a pohyb 

telesná a športová 

výchova 
2 + 1 2 2 2 2 2 2 2 10 

 základ 29 29 30 30 30 31 31 30 151 

 
voliteľné 

(disponibilné) hodiny 
2 2 1 1 1 1 1 2 7 

 spolu 31 31 31 31 31 32 32 32 158 
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Poznámky: 

 

1. V 5. ročníku sme vo všetkých triedach (5.A, 5.B, 5.C, 5.D) zvýšili hodinu matematiku 

o 1 hodinu pre skvalitňovanie matematicko-logických kompetencií. To sa týka teda 

pre Variant A + B.  V triede 5.A + 5.B sme zvýšili hodinu  telesnej a športovej 

výchovy o 1 hodinu (Variant A). V triede 5.C + 5.D sme zvýšili hodinu maďarského 

jazyka a literatúry o 1 hodinu. 

 

2. V 6. ročníku sme v triede 6.A zvýšili matematiku o 1 hodinu pre skvalitňovanie 

matematicko-logických kompetencií (Variant A). V triede 6.B + 6.C sme zvýšili 

anglický jazyk o 1 hodinu pre skvalitňovanie jazykových kompetencií (Variant B). 

V triede 6.C + 6.D sme zvýšili hodinu maďarského jazyka a literatúry o 1 hodinu 

(Variant C). 

 

3. V 7. ročníku sme vo všetkých triedach (7.A, 7.B, 7.C, 7.D) zvýšili hodinu 

slovenského jazyka a slovenskej literatúry o 1 hodinu pre skvalitňovanie jazykových 

kompetencií (Variant A). 

 

4. Vo 8. ročníku sme vo všetkých triedach (8.A, 8.B, 8.C, 8.D) zvýšili hodinu 

maďarského jazyka a literatúry o 1 hodinu pre skvalitňovanie jazykových kompetencií 

(Variant A). 

 

5. V školskom roku 2019/2020 v 9. ročníku sme vo všetkých triedach (9.A, 9.B, 9.C) 

zaviedli predmet regionálna výchova (1 hodina týždenne) a ďaľšiu voliteľnú hodinu 

sme určili na predmet informatika (1 hodina týždenne). 

 

6. Všetky ročníky a triedy sa učia podľa hore uvedenej schémy. Uplatňujeme od 

školského roka 2015/2016 Rámcový učebný plán schválené Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, platné od 1. 9. 2015. 

 

7. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky 

MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVV a Š SR č. 

224/2011 Z. z. podľa podmienok školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej 

oblasti Človek a príroda sa rozdelenie žiakov odporúča pri tých témach, kde sa 

vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických zručností žiakov. 

 

8. Povinný vyučovací predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra sa vyučuje v 

školách s vyučovacím jazykom maďarským. V tomto predmete sa trieda rozdeľuje na 

každej vyučovacej hodine. Skupiny sa napĺňajú do počtu najviac 17, pričom je možné 

spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka. 

 

9. Vo vyučovacom predmete technika riaditeľ školy zohľadní personálno-odborné a 

materiálno-technické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy 

tematických celkov Technika a Ekonomika domácnosti. 
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10. Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho 

programu. Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na: 

a. vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených 

do štátneho vzdelávacieho programu; 

b. vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, 

vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených 

inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe; 

c. vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu 

napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa 

individuálnych výchovno-vzdelávacích programov; 

d. špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

 

11. Ak má škola vhodné podmienky na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova, 

využije voliteľné (disponibilné) hodiny v primárnom vzdelávaní na posilnenie 

uvedeného predmetu. 

 

12. Škola môže poskytovať vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom 

ročníku. Celkový týždenný počet vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22 hodín. 

Učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník vypracuje škola podľa potrieb a 

rozvojových možností konkrétnej skupiny žiakov, vychádzajúc zo štátnych 

vzdelávacích programov pre predprimárne a pre primárne vzdelávanie. 

 

13. Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a 

vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti 

jednotlivých vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín 

jednotlivých vyučovacích predmetov za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú 

štruktúru a zásadu veku primeranosti. 

 

14. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi 

ich kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roka. 

 

15. Športové triedy majú navýšenú hodinovú dotáciu vo všetkých ročníkoch o 3 hodiny na 

predmet športová príprava. 

 

16. Škola môže po prerokovaní v rade školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť 

vyšší celkový počet hodín, najviac však na 173 hodín na 2. stupni. Ak sa škola 

rozhodne zvýšiť počet hodín, tieto sú financované z vlastných zdrojov. 

 

17. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným 

znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s 
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uplatnením špecifík podľa bodu 7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným 

znevýhodnením. 

 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 

pod číslom 2015-5620/3295:1-100A ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre 

základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015. 
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VI. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a 

vydávanie dokladu o získanom vzdelaní 

 
Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania 

pre prvý stupeň základnej školy žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení v štvrtom 

ročníku sa do doložky uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie“. 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získa žiak nižšie stredné vzdelanie poskytované 

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

vzdelanie“. 

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

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

vzdelanie“. 

Mimoriadne nadaný žiak môže skončiť základnú školu skôr ako za deväť rokov. Na 

vysvedčení sa do doložky uvedie: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“. 

Deťom občanov Slovenskej republiky môže povoliť riaditeľ plniť povinnú školskú dochádzku 

vzdelávaním v školách mimo územia Slovenskej republiky, vzdelávaním v školách 

zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky, individuálnym vzdelávaním v 

zahraničí. Na vysvedčení vydanom kmeňovou školou sa v doložke uvedie: „Žiak je na tomto 

vysvedčení hodnotený z  predmetov,  z  ktorých  nebol  hodnotený  na  vysvedčení  vydanom 

v školskom roku ... školou ... za ... ročník“. 

Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa vzdelával podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu, sa v doložke vysvedčenia uvedie: „Bol(a) vzdelávaný(á) podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu“. Ak sa v individuálnom vzdelávacom programe 

úpravy vzdelávania žiaka vzťahujú len k niektorým vyučovacím predmetom, v doložke 

vysvedčenia sa uvedie: „Bol(a) vzdelávaný(á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu 

uplatňovaného v predmete (predmetoch) ... “.  

V doložke vysvedčenia žiaka so zdravotným znevýhodnením je možné uviesť aj ďalšie 

dôležité skutočnosti súvisiace s jeho vzdelávaním. 

Žiakovi, ktorý ukončil vzdelávanie v základnej škole, sa na vysvedčení uvedie, koľko rokov 

povinnej školskej dochádzky splnil. V doložke sa uvedie: „Žiak splnil.......rokov povinnej 

školskej dochádzky“ 

Začlenenému žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa v doložke na 

vysvedčení uvedie: „Žiak sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu“. 
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VII. Personálne zabezpečenie 
 

 

 

N
o
 Učiteľ Vyučované predmety Učí v triedach Úväzok 

1 
Mgr. Nagyová 

Katarína  
MJL 9.A 5 

2 
PaedDr. Miko 

Attila 
DEJ 

5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 

9.A 
8 

3 
Mgr. Hubayová 

Adela 

ANJ 

 
2.A,2.B.3.D,4.B/,4.C/ 8+1 

4 Mgr. Bódi Szilvia 
RKS,RGZ a VYV, ZMP a 

RMP,HPV, PRV,TŠV, SJL, INV 
0., 3.A/3.D 22+3 

5 Mgr. Tímár Csilla 
MJL, 

SJL,ANJ,MAT,PRU,VYV,TEV, 
1.A, 3.B 22+3 

6 
Mgr. Horváthová 

Zuzana 

MJL,SJL,MAT,PRU,ETV,VYV,

TEV,INV 
1.B, 4.B/4.C,3.B,4.D 22+3 

7 
Mgr. Molnárová 

Monika 

MJL,SJL,MAT,PRU,ETV,VYV,

TEV,INV 
1.C, 1.A/1.B 22+1 

8 
Mgr. Pierzchalová 

Mária 

MJL,SJL,MAT,PRU,ETV,VYV,

HUV,TEV 
2.A 23+1 

9 
Mgr. Kissová 

Šarlota 

MJL,SJL,MATPRU,ETV,VYV,

HUV,TEVINV 
2.B, 4.B/4.C, 4.A 23+3 

10 
Mgr. Czigányová 

Erika 
MJL,SJL,MAT,HUV 2.C, 2.A/2.B 23+2 

11 
Mgr. Molnárová 

Zuzana 

MJL,SJL,MAT,PRI,VLA,ETV,H

UV,TEV,VYV,PRV,INV 
3.A,3.A/3.D,3.C,4.B/4.C 23+3 

12 
Mgr. Farkašová 

Katarína 

MJL,SJL,MAT,PRI,VLA,ETV,H

UV,TEV,VYV,PRV 
3.B,1.A 23+1 

13 Árvaiová Diana 
MJL,SJL,MAT,PRI,VLA,ETV,V

YV,PRV,HUV,TEV 
3.C,2.C 23+2 

14 
PaedDr. Mészáros 

Piroska 

MJL,SJL,MAT,PRU,PRI,VLA,E

TV,VYV,PRV,HUV,TEV 
3.D,2.C 23+2 

15 
Mgr. Csótóová 

Eleonóra 

MJL,SJL,MAT,PRI,VLA,ETV,V

YV,HUV,TEV 
4.A,0. 23+3 

16 
Mgr. Czetnerová 

Hajnalka 

MJL,SJL,MAT,PRI,VLA,ETV,P

RV,VYV,HUV,TEV 
4.B 23+1 

17 
Mgr. Okošová 

Zuzana 

MJL,SJL,MAT,PRI,VLA,ETV,P

RV,VYV,HUV,TEV,INV 
4.C 23+2 

18 
Mgr. Majorosová 

Helena 

MJL,SJL,MAT,PRI,VLA,ETV,P

RV,VYV,HUV,TEV 
4.D,4.A 23+2 

19 Mgr. Kiss Tomáš SJL,ANJ,ETV,VYV,HUV,TEV 
4.B/4.C,1.B,1.C,3.A,3.C,4.A,4.

B/,4.C/,4.D 
23+2 

20 Gálová Žaneta 
ETV 

 
2.C 1 

21 Martonová Andrea 
VYV 

 
2.C 

 

1 
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22 Iván Gyöngyi 
 

 
1.-4. 23 

23 
Mgr. Breznay 

Dávid 

 

 
1.-4. 23 

24 Mgr. Laboda Ákos 
 

 
1.-4. 23 

25 
PaedDr. Barnócky 

Anita 
BIO, CHEM, TECH, GEO 

6.A, 6.F, 9.C, 7.B, 7.A, 7.D, 

8.C, 6.C, 6.D, 5.B, 8.B, 8.A, 

8.D, 7.C/D 

23+1 

26 Bene Csaba ANJ 
8.B, 9.B, 9.C, 6.E, 5.B, 5.D, 

6.C, 7.C/D 
23+2 

27 
Mgr. Benický 

Tibor 
SJL 6.B, 6.F, 7.B, 5.D, 6.C 23+2 

28 
Mgr. Bešinová 

Andrea 
MJL, TECH 6.D, 5.B, 5.C, 6.F, 8.C/D 23+1 

29 
Mgr. Cselényi 

Barnabáš 

INF, TEV, TECH, GEO, ETV, 

OBV 

6.C/D, 8.C/D, 7.B, 6.E/F, 

9.A/B/C, 7.C/D, 8.A, 8.B/C, 

8.D,5.A/B/C/D 

23+1 

30 
Mgr. Csernoková 

Alžbeta 

MAT, FYZ 

 
5.B, 6.B, 6.D, 7.A, 8.A, 9.B 23+1 

31 
Mgr. Duszová 

Ildikó 

SJL, NAV 

 

6.A, 6.E/F, 8.A, NAV: Všetky 

ročníky a triedy 
23+1 

32 
Mgr. Fűzérová 

Henrieta 
HUV, GEO, VYV, TECH, TEV 

5.D, 6.A/B/C/D/E/F, 

7.A/B/C/D, 8.A/B/D, 9.A/B/C 
23+1 

33 
Mgr. Hubayová 

Katarína 
HUV, MJL, ETV, REV 

5.A/B/C/D, 6.C, 7.C, 8.C/D, 

9.B 
23 

34 
Mgr. Imrecze 

Csaba 

FYZ, INF 

 

6.A/B/C/D/E/F, 7.A/B/C/D, 

8.B/C/D, 9.A/B/C 
23+3 

35 
Mgr. Imreczeová 

Zuzana 

SJL 

 
5.C, 6.A/E, 7.A, 9.B 23+2 

36 
PaedDr. Iván 

László 
TEV, ETV, GEO, VYV 

5.C/D, 6.B/C/D/E/F, 7.A/B/C, 

8.A/B/C/D, 9.A/B/C 
23+1 

37 
Mgr. Ivánová 

Margita 
SJL 6.B, 7.C/D 10 

38 
PaedDr. Juhász 

Judit 
ANJ, MJL, ETV, VYV 6.A/D, 8.A/B, 9.A/B 

23+2 

 

39 
Mgr. Klobusiczky 

Gabriella 

TEV, GEO 

 

5.A/B, 6.A/B/C/D/E/F, 

7.A/B/C, 8.A/B/C, 9.A/B/C 
23+1 

40 
Mgr. Kosztúrová 

Agnesa 

SJL, MJL 

 
7.B/D, 8.C, 9.B 23+2 

41 Kovács Beáta 
MJL, ANJ 

 
5.B, 6.B/C/E, 7.A 23+2 

42 
Mgr. Kovácsová 

Andrea 
SJL 5.A/B, 8.B/D, 9.A 23+2 

43 
Mgr. Kováčová 

Judita 
SJL 5.A, 6.C, 7.C, 8.B, 9.C 23+2 

44 Mgr. Kučerová DEJ, OBV, GEO 5.D, 6.A/B/C/D/E/F, 23+1 
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Teodóra  7.A/B/C/D, 8.A/B/C/D, 9.B/C 

45 
Mgr. Ligártová 

Nikoleta 
MJL, ETV, REV, TECH 5.A, 6.A, 7.D, 9.C 23+1 

46 
Mgr. Béreš Miklós 

Zsuzsanna 

GEO 

 
5.A/B/C, 6.A/B/C/D/E/F 12 

47 Mgr. Miko Katalin 
SJL, VYV 

 
5.B, 6.D, 7.A, 8.A, 9.A 

 

23+3 

48 
PaedDr. 

Pierzchala Jozef 
BIO, CHEM, TECH, OBV 

5.C, 6.B/C/D/F, 7.A/B/C/D, 

8.A/B/D, 9.A/B 

 

23+2 

49 
Mgr. Ragályiová 

Emese 
DEJ, ANJ, REV 

5.C, 6.A/F, 7.B/C, 8.B/C/D, 

9.A 

 

23+1 

50 
Mgr. Szabóová 

Nikola 
MJL, VYV 

5.A/B/C/D, 6.A/B/C/D/E/F/, 

7.A/B/C/D, 8.A/C 
23+2 

51 
Mgr. Szabóová 

Zita 
MAT 5.A, 6.A, 7.C, 8.A/B, 9.A 23+4 

52 
Mgr. Székelyová 

Zuzana 
MJL, ANJ, ETV 5.A, 6.B/E/F, 7.B, 8.D, 9.C 23+2 

53 
Mgr. Székesi 

Ladislav 
INF,TECH, TEV, GEO, ETV 

5.A/B/C/D, 6.A/B/C/D/E/F, 

7.A/C/D,8.A/B/C/D 

 

23+2 

54 
Mgr. Székesiová 

Zuzana 
MAT 5.C/D, 6.C/F, 7.D, 8/D 23+3 

55 

PaedDr. 

Gulyášová 

Veronika 

BIO, CHEM, TECH, TEV, GEO 
5. A/C/D, 6.A/E/F, 7.A/C/D, 

8.C/D, 9.A 
23+1 

56 
PaedDr. Varga 

Csaba 
MAT, GEO 6.E, 7.B, 8.A/C, 9.C 18 

57 
Mgr. Varga Tóth 

Klára 
MJL, ETV, OBV, INF, GEO 

5.A/C/D, 6.A/B/C/D/E/F, 

7.A/B/C/D, 8.A/B/C, 9.A/B/C 

 

23+1 

58 

Mgr. Vavreková 

Hubayová 

Gabriela 

MJL, ANJ, TECH 5.A/C, 7.A/B/D, 8.A 23+1 

59 
Mgr. Mészáros 

Tamás 
SJL 5.D, 8.C 10+13 

60 
Bc. Magová Ildikó 

- ped. as.  
5.-9. r. 23 

61 Fazekas Ágnes NAV ref. 

1.A/1.B, 2.A/2.B, 3.A/3.B/3.D, 

4.B/4.C, 5.A/5.B/5.C, 

6.A/6.B/6.D/6.F, 7.A/7.B/7.C, 

8.A/8.B/8.C, 9.A/9.B/9.C 

9 

62 Lóczy Tibor NAV ev. 

1.A/1.B, 3.A/3.D,  

4.A/4.B/4.C, 5.A/5.B/5.C,  

6.A/6.B/6.C, 7.A/7.B, 8.A/8.B, 

9.A/9.B 

8 
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VIII. Materiálno-technické podmienky 
 

Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie primárneho a sekundárneho vzdelávania. 

 

 Základná škola je umiestnená v troch budovách, tj.budova „A“  dvojposchodová 

budova, v jednoposchodovej budove, tj.budova „B“ a v prízemnej budove, tj. budova „C“. 

 

Hlavná budova školy - budova „A“ -  28 učební  

 

Ďalšie priestory budovy: 

 

 3 jazyková učebňa 

 5 učebne informatiky 

 1 konferenčná miestnosť 

 školská jedáleň a kuchyňa 

 1  kancelária riaditeľa 

 1  sekretariát 

 1 kancelária zástupcov riad.  

  zborovňa  

  5 kancelárie  

  2 archív 

  9 kabinety učiteľov 

  7 kabinety upratovačiek 

  veľká telocvičňa 

   malá telocvičňa 

  knižnica  

 7 chodby 

 2 schodište 

 7 sociálne zariadenia učiteľov 

 7 sociálne zariadenia pre dievčatá 

 7 sociálne zariadenia pre chlapcov 

  podkrovie - sklad školského nábytku 

 

Budova „B“  - 8 učební 

 

Budova „C“  

 

1 učebňa  technickej výchovy 

1 sociálne zariadenie pre dievčatá 

1 sociálne zariadenie pre chlapcov 

Počet žiakov v skupine maximálne 17. 

 



59 

 

V areáli školy sa nachádza multifunkčné ihrisko. Výstavba multifunkčného ihriska v rozmere 

33 x18  bola dokončená v mesiaci jún 2016. Multifunkčné ihrisko  je využívaná školou počas 

vyučovacieho procesu a mimo vyučovania.  

 

V súvislosti s ukončením rekonštrukcie je plánovaná aj revitalizácia a rekultivácia 

vonkajšieho školského areálu.  Interiér školských budov pôsobí esteticky, príjemne a je účelne 

riešený. Okrem kmeňových tried je škola vybavená odbornými učebňami: učebňa výtvarnej 

výchovy, jazyková učebňa, učebňa  chémie, fyziky,  počítačové učebne, spoločenská 

miestnosť – konferenčná sála, telocvičňa, malá telocvičňa – posilňovňa.  

 

Opatrenia: 

 

Za účelom využiteľnosti telocvične realizovať ponuku občanom mesta a rodičom žiakov v 

rámci poludňajších  aktivít – PROJEKT OTVORENÁ ŠKOLA. 

Celková  rekonštrukcia  telocvične bola dokončená v mesiaci február  2016. 

Slávnostné odovzdávanie multifunkčného ihriska bolo  v mesiaci jún 2016. 

 

Prioritou je vybudovanie školských dielní, čím by žiaci ZŠ získali vedomostí a základné 

odborné zručnosti pri ručnom spracovaní materiálov. Získané vedomosti a zručnosti 

majú  pomôcť žiakom ZŠ pri výbere budúceho povolania. 
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IX. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní 
 

 

Škola zabezpečuje  bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie a 

vykonáva: 

 poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, oboznamuje žiakov so 

Školským poriadkom. Žiaci sú na začiatku školského roka poučení o bezpečnom 

správaní, taktiež na každom predmete, s dôrazom na telesnú výchovu, technickú 

výchovu, výtvarnú výchovu zvlášť. Poučenie o bezpečnom správaní je zapísané do 

triednej knihy. Pred každou mimoškolskou hromadnou akciou sú žiaci opätovne 

poučení, zvlášť sa to týka plaveckého výcviku, školy v prírode, výletov a exkurzií. 

Vyučujúci pred každou mimoškolskou akciou, pri ktorej opúšťajú areál školy, 

vypĺňajú formulár o hromadnom zabezpečení akcie. 

 pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a proti požiaru. Každý zamestnanec je podľa harmonogramu školení poučený o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o protipožiarnych opatreniach, o práci s 

elektrickými zariadeniami, o podávaní prvej pomoci. Každý nový zamestnanec je 

povinný prejsť preventívnou lekárskou prehliadkou. Škola má taktiež zmluvu s 

certifikovaným pracovníkom BOZP a certifikovaným pracovníkom protipožiarnej 

ochrany. V jeho kompetencii je kontrolovať všetky náležitosti, školiť zamestnancov 

školy a vypracovávať potrebnú dokumentáciu. Škola pravidelne sleduje termíny 

revízií elektrických zariadení a elektrickej inštalácie, bleskozvodov, hydrantov a 

prenosných hasiacich prístrojov. 

 pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa 

výsledkov kontrol a revízií... 

 zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov. 

Škola dodržiava zásady primeraného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny, 

zdravého prostredia tried a ostatných priestorov školy. Rozvrh hodín pre žiakov je 

zostavený s ohľadom na dodržiavanie potrebných psychohygienických zásad. 

Pravidelne sa obnovujú nátery stien, kontroluje čistota, používajú sa bezpečné 

saponáty. 

  

Škola a jej zamestnanci dbajú na  vytvorenie bezpečných a zdraviu vyhovujúcich  podmienok 

v priestoroch na vyučovanie – v triedach, na chodbách počas prestávok a v odborných 

učebniach pri praktických činnostiach žiakov. Žiaci  sú na začiatku školského roku na 

úvodných hodinách poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Na úvodných hodinách 

triedni učitelia oboznámia žiakov so základnými pravidlami správania počas vyučovania 

i počas mimoškolských aktivít v priestoroch školy (Školským poriadkom). Každá odborná 

učebňa má svoj pracovný poriadok, s ktorým sú žiaci oboznámení, musia ho rešpektovať 

a dodržiavať, tak predchádzať možným úrazom. Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje 

aktívna ochrana žiakov a zamestnancov pred úrazmi, dostupnosť prvej pomoci z materiálneho 

aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na lekára. Lekárničky sú k dispozícii v zborovni. Tak 

isto v riaditeľni školy. 
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Pri dlhších akciách je povinnosťou učiteľov žiakov poistiť. Škola ma taktiež uzavretú poistku 

s poisťovňou pre prípad, že žiak utrpí nejakú finančnú, alebo zdravotnú újmu. Jednou zo 

základných povinností učiteľov je všímať si správanie žiakov a viesť ich k bezpečnému 

správaniu. Ako prevencia slúžia pedagogické dozory počas prestávok, presune žiakov z 

budovy do telocvične a počas mimoškolských aktivít. 

  

Požiadavkami na bezpečnosť a hygienu pri práci sa zaoberajú nasledovné dokumenty školy: 

 

1. Školský poriadok 

2. Pracovný poriadok 

3. Prevádzkový poriadok 

4. Dokumentácia BOZP a PO 

  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní sa bude zaisťovať nasledovne: 

 

1. Škola zabezpečí bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch školy. 

2. Pravidelnými školeniami zamestnancov školy o BOZP a PO (preškolenie 1 - krát za 2 roky 

na začiatku školského roka). 

3. Poučením žiakov o BOZP a PO prostredníctvom triednických hodín na začiatku školského 

roka a preukázateľne pred hromadnými akciami. 

4. Poučením zákonných zástupcov žiakov o BOZP a PO a oboznámením so školským 

poriadkom prostredníctvom triednych RZ na začiatku školského roka. 

5. Pravidelnými kontrolami stavu BOZP technikom BOZP a vedením školy. 

6. Odstraňovaním nedostatkov podľa výsledkov revízií, ohliadok budovy a nahlasovaním 

nedostatkov. 

7. Zabezpečením potrebných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov školy. 

  

Všetky požiadavky na bezpečnosť a hygienu vznesené či už rodičmi, žiakmi, učiteľmi, alebo 

kontrolnými orgánmi sa škola snaží odstrániť v rámci možností v čo najväčšej miere. 
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X. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov 

 

Klasifikácia a hodnotenie žiakov školy vychádza z: Metodického pokynu č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy, platného od 1.mája 2011, Metodického pokynu č. 22/2011 

na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 

Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má 

informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 

Žiak sa v procese výchovy a vzdelávania hodnotí priebežne a celkovo a má právo dozvedieť 

sa spôsob a výsledok hodnotenia. 

Hodnotenie   žiaka    sa    vykonáva    klasifikáciou,    slovným    hodnotením    alebo 

kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. O spôsobe hodnotenia jednotlivých 

vyučovacích predmetov rozhodne riaditeľ školy (ďalej len „riaditeľ“) po prerokovaní v 

pedagogickej rade. 

Klasifikácia je jednou z foriem hodnotenia, ktorej výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi 

stupňami.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie: 

 priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov 

žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter; učiteľ zohľadňuje 

vekové a individuálne  osobitosti  žiaka  a prihliada  na  jeho  momentálnu  

psychickú i fyzickú disponovanosť, 

 celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na 

konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie 

zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom 

predmete. 

V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, 

rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Predmetom hodnotenia vo 

výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol  vo   

vyučovacích   predmetoch   v súlade   s požiadavkami   vymedzenými   v učebných osnovách, 

osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných 

osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži 

ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka. 

Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s: 

 výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov, 

 požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií, 

 učebnými plánmi, učebnými osnovami a štandardami. 

 

Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami a 

schopnosť ich využívať v oblastiach: 
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 komunikačných schopností, najmä ústne a písomné spôsobilosti, 

 čitateľskej gramotnosti, 

 jazykových schopností v štátnom jazyku, v materinskom jazyku, v cudzích jazykoch, 

 digitálnych kompetencií, 

 matematickej gramotnosti a prírodných vied, 

 sociálnych kompetencií, 

 multikultúrnych kompetencií, 

 manuálnych zručností a ich využití v praktických cvičeniach, 

 umeleckých a psychomotorických schopností, 

 analýzy problémov a schopnosti ich riešenia, 

 osobnostných vlastností ako porozumenie, znášanlivosť, tolerancia, priateľstvo, 

 kontrolovania a regulovania svojho správania, ochrany svojho zdravia a 

životného prostredia a etických princípov. 

 

 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ 

najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

 sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 

 sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie 

 rôznymi    druhmi   skúšok   (písomné,   ústne,    grafické,   praktické,    pohybové)  a 

didaktickými testami; uplatňuje aj metódy menej riadené (referáty, denníky, projekty, 

sebahodnotiace listy, dotazníky, pozorovania, portfóliá) - súbor prác žiaka, ktoré 

vypovedajú o jeho výkone, 

 analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, 

 konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s 

odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

všeobecného lekára pre deti a dorast,  najmä u žiaka s trvalejšími psychickými  a 

zdravotnými ťažkosťami  a poruchami, 

 rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka. 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú: 

 známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede,  

 známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce, 

 didaktické testy, grafické práce, praktické práce, pohybové činnosti, 

 

Hodnotenie prospechu a správania 

 

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito 

stupňami:  

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 
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3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:  

Stupeň 1 (veľmi dobré) 

Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa 

dopúšťa menej závažných previnení. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a 

usiluje sa svoje chyby napraviť. 

Stupeň 3 (menej uspokojivé) 

Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších 

previnení. 

Stupeň 4 (neuspokojivé) 

Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné 

vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov 

a zamestnancov školy. 

 

Celkové hodnotenie žiaka prípravného ročníka, nultého ročníka, prvého ročníka základnej 

školy sa na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 

prospel 

neprospel 

Celkové hodnotenie žiaka druhého ročníka až deviateho ročníka základnej školy sa na konci 

prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 

prospel s vyznamenaním, 

prospel veľmi dobre, 

prospel 

neprospel 

 

Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch hodnotí 

kvalita vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia, pričom sa 

prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na 

základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Riaditeľ určí spôsob, akým budú triedni 

učitelia a vedenie školy informovaní o stave hodnotenia žiaka v triede, zabezpečí zjednotenie 

hodnotiacich kritérií u všetkých učiteľov školy. 

Hodnotenie žiaka so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v súlade so Zásadami 

hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole, ktoré sú 

uvedené v prílohe č. 2. 
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V prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu alebo správania žiaka bezprostredne 

preukázateľným spôsobom o tejto skutočnosti informuje zákonného zástupcu žiaka triedny 

učiteľ. 

Triedny učiteľ a učitelia jednotlivých predmetov priebežne a preukázateľným spôsobom 

informujú zákonného zástupcu žiaka o prospechu a správaní žiaka. Na informovanie 

zákonného zástupcu o priebežných výsledkoch žiaka sa používa žiacka knižka, internetová 

žiacka knižka alebo iný informačný prostriedok. 

 

Opravné skúšky 

 

Žiak, ktorý má na konci druhého polroku najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov 

prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom hodnotení, alebo 

vyučovací predmet neabsolvoval a neprospel, môže na základe rozhodnutia riaditeľa vykonať 

z týchto predmetov opravnú skúšku. 

Obsah a formu opravnej skúšky žiaka, ktorý na konci druhého polroka je hodnotený 

neabsolvoval a neprospel v niektorom vyučovacom predmete, určí riaditeľ po prerokovaní     

v pedagogickej rade. 

Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je 

nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v 

prvom polroku. 

Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa hodnotí z vyučovacieho 

predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný alebo 

dosiahol neuspokojivé výsledky. 

O opravnej skúške sa vyhotoví protokol o komisionálnej skúške, dátum vykonania skúšky      

a jej výsledok sa zaznamenajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka. 

 

Komisionálna skúška 

 

Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak: 

a) je skúšaný v náhradnom termíne, 

b) vykonáva opravnú skúšku, 

c) o preskúšanie požiada zákonný zástupca, 

d) sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa, 

e) je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 

a) plní osobitný spôsob školskej dochádzky, 

b) má povolené individuálne vzdelávanie, 

c) ukončuje vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania.
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Hodnotenie správania 

 

Kritériom na hodnotenie správania je dodržiavanie pravidiel správania žiaka a školského 

poriadku počas hodnotiaceho obdobia. Učitelia pritom využívajú najmä pozitívnu motiváciu. 

Správanie žiaka sa hodnotí so zreteľom na vekové osobitosti podľa týchto požiadaviek: 

 pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za 

záslužný alebo statočný čin; návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa 

prerokuje v pedagogickej rade, 

 opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za 

závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré spravidla 

predchádza zníženiu stupňa zo správania; podľa závažnosti previnenia sa ukladá 

niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od 

triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy. 

Hodnotenie správania  žiaka  navrhuje  triedny  učiteľ  po  prerokovaní  s učiteľmi,  ktorí  v 

triede vyučujú a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. Pochvaly a iné 

ocenenia, výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze alebo katalógovom liste 

žiaka. Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo 

katalógovom liste žiaka. 

Hodnotenie správania začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (s 

poruchami pozornosti, s poruchami správania) sa posudzuje s prihliadnutím na jeho druh 

zdravotného  znevýhodnenia  v úzkej  spolupráci  so  zariadením  výchovného  poradenstva    

a prevencie alebo so školským špeciálnym pedagógom a zákonným zástupcom žiaka. 

 

Postup do vyššieho ročníka 

 

Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel. 

 

Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo 

dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, opakuje 

ročník. 

Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné hodnotiť ani v náhradnom termíne zo 

závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí. Žiak, 

ktorý neprospel v čase, keď plní povinnú školskú dochádzku, môže opakovať ročník len raz, 

vo výnimočných prípadoch, ak je to v prospech žiaka, aj viackrát. 
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XI. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 
 

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Kritéria sú vypracované 

a tvoria prílohu kolektívnej zmluvy. 

 

Body sa budú prideľovať na základe: 

 

 Pozorovania (hospitácie) 

 

 Rozhovoru 

 

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

zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší 

stupeň školy a pod.) 

 

 Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa 

 

 Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 

 Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené 

hodiny“) 
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XII. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a 

odborných zamestnancov 

 

Kontinuálne vzdelávanie chápeme ako neustály proces, ktorý zahŕňa všetky dimenzie rozvoja 

osobnosti učiteľa a jeho profesijných kompetencií. Súčasne vytvára osobnostné predpoklady a 

vnútornú motiváciu k celoživotnej spôsobilosti využívať formálne, neformálne a 

neinštitucionálne príležitosti na tvorivé zdokonaľovanie kvality výkonu povolanie a edukácie 

žiakov. 

 

Skutočné zmeny vo výchovno-vzdelávacom systéme je možné realizovarť iba svedomitou, 

iniciatívnou, tvorivou a vysoko motivovanou činnosťou každého učiteľa a vychovávateľa, a 

nevyhnutným predpokladom na to je „sústavné prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie 

odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov, v súlade s najnovšími 

progresívnymi vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami 

pedagogickej a odbornej praxe. 

 

Učitelia našej školy môžu mať odlišné predstavy o problematike zmeny výchovno-

vzdelávacieho procesu, aj o tom, ako by mal fungovať ich profesijný rozvoj. Tento rozpor 

treba efektívne kompenzovať a riešiť splnením týchto podmienok: 

 

 vedenie školy kvalitnou analýzou identifikuje vzdelávacie potreby učiteľského 

zboru, 

 robí súlad programov (profilácia) školy a analýzy vzdelávacích potrieb, 

 motivuje učiteľov na ďalšie vzdelávanie, 

 maximálne podporuje ďalšie vzdelávanie učiteľov. 
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XIII. Podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 

 

 

Do kategórie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami patrí: 

 

1. žiak so zdravotným znevýhodnením (ZZ) 

 

a) žiak so zdravotným postihnutím 

 

žiak s mentálnym postihnutím, 

žiak so sluchovým postihnutím, 

žiak so zrakovým postihnutím, 

žiak s telesným postihnutím, 

žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou, 

žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, 

žiak s viacnásobným postihnutím, 

 

b) žiak chorý alebo zdravotne oslabený 

 

c) žiak s vývinovými poruchami 

 

žiak s poruchou aktivity a pozornosti, 

žiak s vývinovou poruchou učenia, 

 

d) žiak s poruchou správania 

 

žiak s narušením v oblasti emocionálnej alebo sociálnej. 

 

2. žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 

 

3. žiak s nadaním 

 

 

V škole v súčasnej dobe funguje asistent učiteľa a školský špeciálny pedagóg, ktorí 

spolupracujú vo výchovno – vzdelávacom procese Centrom pedagogicko – psychologickej 

poradne v Rimavskej Sobote a Centrom špeciálno – pedagogickej poradne v Lučenci. 

 

Asistent učiteľa vyhľadáva žiakov s vývinovými poruchami učenia v jednotlivých triedach a 

následne so súhlasom rodiča sa zaoberá so žiakmi s poruchami učenia a správania. Na prvom 

stupni spolupracuje s týmom vyškolených pedagógov v oblasti špeciálnej pedagogiky. 

Vyučujúci sa individuálne venujú žiakom s vývojovými poruchami v učení. Do výchovno-

vzdelávacieho procesu zaraďujú špeciálne metódy a formy práce, využívajú vhodné 
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reedukačné, kompenzačné a didaktické pomôcky, podľa potreby i špeciálne učebnice, 

výukové programy. 

 

Na základe návrhu pedagogicko-psychologickej poradne sa uskutočňuje integrácia žiakov, na 

základe odborného posudku k integrácii a žiadosti zákonných zástupcov žiaka je vytvorený 

individuálny vzdelávací plán, na ktorom spolupracujú triedni učitelia, ostatní učitelia, asistent 

učiteľa, špeciálny pedagóg, rodičia žiakov a v neposlednej rade žiak sám. Individuálny 

vzdelávací plán schvaluje riaditeľ školy. Usilujeme poskytnúť všetkým integrovaným žiakom 

individuálnu starostli vosť. Pri nápravách poruchy čuenia sú využívané reedukačné a 

kompenzačné pomôcky napomáhajúce efektívne vyučovanie a umož ňújúce získanie 

požadovaných vedomostí. Okrem rôznych pravopisných tabuliek, didaktických hier, 

obrázkov, dyslektických čítaniek a alternatívnych textov, pracovných listov na rozvoj 

koncentrácie pozornosti a zmyslového vnímania sú využívané aj rôzne počítačové programy. 

 

Pri hodnotení výsledkov žiakov učitelia zohladňujú druh, stupeň a mieru konkrétneho 

postihnutia alebo znevýhodnenia. 

 

Na škole chýba nám pri výchove žiakov s poruchami správania školský psychológ, ktorý 

pôsobí externou formou. 

 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 

Sociálne znevýhodnené a výchovne menej podnetné prostredie je charakteristické 

nedostatočnými podnetmi na uspokojovanie potrieb. Za sociálne znevýhodnené deti a mládež 

považujú deti a mladých ľudí, ktorí majú problémy v správaní, učení a postojoch, ktoré vznikli 

na základe dysfunkčných sociálnych podmienok. Dieťa z takéhoto prostredia nemá na 

primeranej úrovni uspokojené základné potreby. 

 

Nedostatočné uspokojovanie základných duševných potrieb je často príčinou zaostávania v 

emocionálnom, rozumovom a v osobnostnom vývine. Zohladňujeme vekové a individuálne 

osobitosti žiakov zo sociálne znevýhodneného rodinného a spoločenského prostredia. 

Možnosti eliminovania predsudkov, odstraňovania jazykových a komunikačných bariér. 

Cieľom je vytváranie kladného vzťahu k vzdelaniu, povinnostiam, zodpovednosti k 

spoločenským a kultúrnym hodnotám z aspektu komunitného a celoživotného vzdelávania. 

 

Žiaci s nadaním 

 

Žiak s nadaním má nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo 

športu, alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony a 

prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja. 

 

Velkú pozornosť sa snažíme venovať aj  žiakom mimoriadne nadaným. Pozornosť venujeme 

k tomu, aby sme včas   identifikovali  mimoriadne nadaných žiakov  a poskytovali  im 

starostlivosť.  Školský  výchovný   poradca spolupracuje v tomto oblasti s triednymi  
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učiteľmi,  s učiteľmi   vyučujúcich  odborné predmety a pedagogicko-psychologickou 

poradňou.   

Učitelia na vyučovanie sa pripravujú intenzívne, musia vedieť reagovať velmi pružne na 

prípadné otázky a postrehy žiakov.   

Nadaným žiakom umožňujeme pracovať vlastným tempom, vytvárame pre nich v škole 

podnetné prostredie. Pozornosť venujeme nie len na rozvíjanie ich talentu vo vlastnej aktivite 

a tvorivosti, ale i v osobnostnej výchove. Vedieme ich k rovnému prístupu k ostatným 

žiakom, učíme ich k tolerancii a ochote pomáhať slabším žiakom. 

 

Vo vyučovaní týchto žiakov poverujeme vedením pracovných skupín. Majú možnosť riešiť 

problémové úlohy, ktoré prekračujú rozsah základného učiva. Vo vyučovaní sú v niektorých 

predmetoch využívané formy vnútornej diferenciácie. 

 

Pre mimoriadne nadaného žiaka môže byť na základe doporučenia pedagogicko-

psychologickej poradne vytvorený individuálny plán, v ktorom sa využívajú možnosti 

obohacovania učiva. Podľa potreby je plán aktualizovaný a upravený. 

 


