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LEGISLATÍVA 
 

Zákon č. 245/2008 Z. z. - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

Školský vzdelávací program je základným pedagogickým dokumentom školy. 

Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v Pedagogickej rade školy, 

Rade školy a písomnom súhlase zriaďovateľa školy podľa zákona § 7odsek 2. 

Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy - 

http://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-

1.stupen-zs/ 

Štátny vzdelávací program pre niţšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy - 

http://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-

2.stupen-zs/ 

Zákon č. 138/2019 Z. z. - Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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1 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

1. 1 Veľkosť školy 

 

Naša škola bola otvorená 1. septembra 1969. Je plnoorganizovaná a má 9 ročníkov. V 

školskom roku 2021/2022 je na prvom stupni v ročníkoch 1 – 4  13 tried, na druhom stupni v 

ročníkoch 5 - 9 je 10 tried.  

Pozostáva z dvoch budov, ktoré sú prepojené spojovacou chodbou. V hlavnej budove 

sa nachádza riaditeľstvo a sekretariát  školy, triedy, odborné učebne a kabinety.    

Počas existencie školy boli okrem odborných učební biológie, chémie a fyziky  

vybudované aj ďalšie učebne – odborná učebňa geografie – dejepisu, hudobnej výchovy, 

informačnej a komunikačnej techniky, anglického a nemeckého jazyka, učebňa techniky. 

Uvedené predmety sa nám tak darí vyučovať v priestoroch vybavených na tento účel 

vhodnými učebnými pomôckami. Medzi ďalšie miestnosti školy patrí záţitková miestnosť, 

špeciálnopedagogická miestnosť /terapeutická miestnosť/ odborných zamestnancov a školská 

kuchynka.  

V školskej kniţnici, ktorú sme kompletne zrekonštruovali aj z fondu predsedu vlády 

SR, aj z fondu rodičov, si majú ţiaci moţnosť zapoţičať beletriu  a odbornú literatúru. Túto 

miestnosť tieţ vyuţívame na rôzne aktivity nielen v rámci vyučovacieho procesu, ale i v 

popoludňajších hodinách v rámci činnosti ŠKD. 

Vo vedľajšej budove sa nachádza telocvičňa, 4 triedy prvých ročníkov, školský klub 

detí, školská jedáleň a kuchyňa. Rada školy súhlasila 10. 5. 2017 so zaradením školskej 

jedálne ako súčasti školy. 

Všetky učebne sú svetlé, vymaľované, spĺňajú hygienické poţiadavky. MiÚ MČ 

Karlova Ves nám počas letných prázdnin v roku 2019 zrenovovala priestory prvých ročníkov 

a školského klubu detí. 

Nevýhodou je, ţe v škole máme len jednu telocvičňu, čo značne komplikuje tvorbu 

rozvrhu. 
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1. 2 Charakteristika žiakov 

 

Naša škola má dlhoročnú tradíciu a poskytuje primárne  vzdelanie pre ţiakov vo veku 

6 – 10 rokov a niţšie sekundárne pre ţiakov od 11 – 15 rokov. Počet ţiakov v škole je závislý  

najmä  od populačnej krivky v našom regióne, no je závislý aj od učebných plánov a ďalších 

sluţieb, ktoré škola ponúka. Sme škola zameraná na výučbu cudzích jazykov a na zavádzanie 

IKT do vyučovacieho procesu. Všetci ţiaci od 1. ročníka sa učia cudzí jazyk. V dnešnej dobe 

je toto zameranie veľmi atraktívne z dôvodu nutnosti ovládať cudzí jazyk, preto našu školu 

navštevujú aj ţiaci z iného regiónu.  

Ţiaci, ktorým je z dôvodu zdravotného znevýhodnenia alebo zdravotného postihnutia 

odporúčané Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo Centrom 

špeciálnopedagogického poradenstva vzdelávanie formou školskej integrácie, pracujú podľa 

Individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.  

 

1. 3 Charakteristika pedagogických a odborných zamestnancov 

 

Výchovu a vzdelávanie v škole zabezpečuje erudovaný pedagogický a odborný 

kolektív. Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci majú poţadovanú pedagogickú a odbornú 

spôsobilosť. Iniciatívne sa zúčastňujú rôznych foriem vzdelávania zameraného na profesijný 

rozvoj. V školskom roku 2007/2008 celý pedagogický kolektív absolvoval vzdelávanie v 

rámci projektu „Škola, ktorej to myslí“. Tento projekt nám umoţnil aplikovať do 

vyučovacieho procesu inovatívne metódy, ktoré podporujú kritické myslenie ţiakov,  

podnecujú ich  k väčšej tvorivosti a zodpovednosti za vlastné vzdelávanie. V apríli 2010 ako 

prvej škole na Slovensku  sa nám podarilo získať štatút ŠKOLA, KTOREJ TO MYSLÍ 

predloţením a obhájením portfólií všetkých pedagogických zamestnancov.  

V škole máme školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga, sociálneho 

pedagóga a piatich pedagogických asistentov, ktorí nám pomáhajú včas riešiť problémy detí 

so zdravotným znevýhodnením alebo zdravotným postihnutím, pomáhajú ţiakom 9. ročníka v 

spolupráci s výchovným a kariérovým poradcom v profesijnej orientácii, poskytujú odborné 

konzultácie nielen pedagogickým zamestnancom, ale aj rodičom našich ţiakov. 

Školský psychológ úzko spolupracuje s vedením školy, s učiteľmi, so ţiakmi a ich 

rodičmi . Napriek tomu, ţe pracuje u nás na polovičný pracovný úväzok, zaujíma sa o ţivot    

v škole, podrobne vypracováva hodnotiace správy, zúčastňuje sa na sekciách triednych 
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učiteľov, pracovných a klasifikačných poradách. Práca školského psychológa je orientovaná 

na niekoľko oblastí a činností: 

1. Vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, 

individuálneho, skupinového  psychologického poradenstva,  psychoterapie,  

prevencie a intervencie  ţiakov. 

2. Poskytuje individuálne a skupinové psychologické sluţby, poradenstvo a konzultácie 

v procese výchovy a vzdelávania ţiakom, zákonným zástupcom, členom Inkluzívneho 

tímu ZŠ a pedagogickým a iným zamestnancom ZŠ. 

3. Uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť ţiakom s ťaţkosťami v učení a v 

správaní, zdravotne znevýhodneným ţiakom a ţiakom zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. 

4. Poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť ţiakom v krízových 

situáciách. 

5. Podieľa sa na preventívnych aktivitách ZŠ, v spolupráci s CPPPaP a inými 

organizáciami a zariadeniami zaoberajúcimi sa prevenciou. 

6. Zúčastňuje sa zápisu do 1. ročníka ZŠ a pomáha s odporúčaniami pre zákonných 

zástupcov dieťaťa k odbornému vyšetreniu v CPPPaP. 

7. Aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami CPPPaP a pripravuje podklady 

potrebné k vyšetreniu ţiaka ZŠ. 

8. Systematicky sa vzdeláva  v odbornosti a oboznamuje s novými prístupmi pedagógov 

a iných odborných zamestnancov. 

9. Vedie evidenciu riešených prípadov, konzultácií a poradenstva. 

10. Zachováva etický prístup a dôvernosť vo svojej práci. 

 

Školský špeciálny pedagóg vykonáva na škole tieto činnosti: 

1. Vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, 

individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom 

a ţiakom so zdravotným znevýhodnením alebo so zdravotným postihnutím. Poskytuje 

špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo 

ţiakov a pedagogickým zamestnancom škôl. 

2. V spolupráci s príslušným Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie (CPPPaP) realizuje a vyhodnocuje depistáţne screeningové vyšetrenia 

u ţiakov prvých ročníkov a následne vypracuje odporúčania k nastaveniu  

stimulačných programov. 



Základná škola Karloveská 61 Bratislava 

 

 7 

3. Spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii Individuálneho výchovno-

vzdelávacieho programu pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi. 

4. Realizuje individuálnu a skupinovú špeciálno-pedagogickú screeningovú diagnostiku 

u ţiakov s ťaţkosťami v učení a v správaní.  

5. Kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených ţiakov a dohliada na 

pouţívanie kompenzačných pomôcok odporúčaných pomôcok odporúčaných 

zariadeniami CPPPaP alebo CŠPP. 

6. Pravidelne realizuje špeciálno-pedagogické intervencie so ţiakmi s ťaţkosťami v 

učení, zvlášť so ţiakmi s vývinovými poruchami učenia.  

7. Aktívne sa zúčastňuje zápisu ţiakov do 1. ročníkov.  

8. Odborne zabezpečuje vzdelávanie formou školskej integrácie a príslušnú 

dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie 

v príslušnom CPPPaP alebo CŠPP.  

9. Systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach 

súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou ZŠ. 

10. Spolupracuje pri neformálnom vzdelávaní. 

11. Spolupodieľa sa na činnostiach súvisiacich sa s evalváciou projektov.  

12. Vedie Inkluzívny tím, spolupracuje a podieľa sa na vypracovaní akčného 

plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie. 

13. Vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej 

činnosti. 

14. Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác 

vo verejnom záujme. 

 

Sociálny pedagóg vykonáva na škole tieto činnosti:  

1. vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva 

najmä pre deti a ţiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne 

znevýhodneného prostredia alebo inak znevýhodnených deťom a ţiakom, ich 

zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. 

Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického 

správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, 

sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálno-patologických javov a 

reedukácie správania a vykonáva osvetovú činnosť, 
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2. zabezpečuje sociálny servis pre ţiakov, 

3. venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, 

rozhlasových relácií, besied a seminárov pre ţiakov, zákonných zástupcov a 

inkluzívny tím MŠ, ZŠ, venuje sa korekcii správania ţiakov s poruchami správania 

(disociálne, asociálne správanie), 

4. v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie ţiakov, ako je 

záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v 

správaní, 

5. poskytuje pomoc ţiakom pochádzajúcim dysfunkčných a sociálne znevýhodnených 

rodín, 

6. spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: 

políciou, sociálnou kuratelou a s CPPPaP atď., 

7. spolupracuje s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri nastavení vhodného 

prístupu k integrovaným ţiakom a pri tvorbe ich individuálneho vzdelávacieho plánu, 

8. spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov 

na individuálne začleneného ţiaka, 

9. vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti 

prevencie sociálno-patologických javov a o moţných rizikách pre ţiakov, 

10. pracuje pravidelne s triednym kolektívom na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v 

triede s cieľom predchádzať konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine, 

11. vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej 

činnosti, 

12. práca v segregovaných komunitách, 

13. spolupráca pri neformálnom vzdelávaní, 

14. spolupracuje a podieľa sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre 

inkluzívne vzdelávanie, 

15. spolupodieľa sa na činnostiach súvisiacich s evalváciou projektu, 

16. v súvislosti s implementáciou aktivít národného projektu aktívne spolupracuje s 

členmi skupiny konzultantov a supervízorom z CPPPaP, 

17. zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác 

vo verejnom záujme. 

 

Pedagogický asistent pomocou adekvátnych výchovných metód motivuje a vychováva 

ţiakov „zvnútra“, dáva im najavo, ţe sú jedinečnými osobnosťami, ktoré však nesú 
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zodpovednosť za kaţdé svoje rozhodnutie, skutok či správanie. Vo svojej práci sa 

pedagogický asistent snaţí uplatňovať najmä prosociálny výchovný štýl, pre ktorý sú 

charakteristické nasledujúce výchovné zásady: 

 vytvoriť z triedy výchovné spoločenstvo, 

 prijať dieťa také, aké je a prejaviť voči nemu priateľské city, 

 pripisovať deťom pozitívne vlastnosti, najmä prosociálnosť, 

 formulovať jasné a splniteľné pravidlá, 

 na negatívne javy zareagovať pokojným poukázaním na ich dôsledky 

 indukcia - vyuţiť povzbudzovanie ako osvedčený výchovný prostriedok - odmeny a 

tresty pouţívať opatrne (vyuţívať následky a vlastnú zodpovednosť) - zapojiť do 

výchovného procesu aj rodičov. 

Medzi jeho najhlavnejšie činnosti patrí: 

1.  Vo výchovno-vzdelávacom procese 

a. bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami  

školy, 

b. uľahčovanie  adaptácie  ţiaka so ŠVVP na  prostredie  školy  a pomáhanie  pri 

prekonávaní bariér, ktoré plynú zo sociálneho znevýhodnenia ţiaka, 

c. spoluorganizovanie činnosti ţiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade  s 

pokynmi učiteľa, 

d. vykonávanie  pedagogického  dozoru  počas  neprítomnosti  učiteľa  a prestojov vo 

výchovno-vzdelávacom procese zameraného na ţiakov so ŠVVP. 

2.  V aktivitách  organizovaných  školou  mimo  prostredia  školy: 

a. priame vedenie alebo napomáhanie  pri  činnostiach  ostatných  aktivít  (speváckych,   

hudobných, tanečných,  výtvarných,  dramatických  a  iných),  exkurzie,  výlety,  

spoločenské podujatia,  športové podujatia a pod. 

3.  V spolupráci s rodinou: 

a. komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) ţiaka o procese výchovy a  

vzdelávania, 

b. oboznamovanie sa so zdravotným stavom ţiaka, s jeho rodinným prostredím. 

 

Štruktúra kariérových pozícií pedagogických a odborných zamestnancov: 

 

Metodické združenia: 

MZ 1. – 4. ročník: Mgr. Monika Kolinská 
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MZ ŠKD - Mgr. Lýdia Matejová 

MZ ŠPT –  Mgr. Simona Braciníková 

 

Predmetové komisie: 

PK SJL - DEJ: Mgr. art. Zlatica Šomorjai 

PK CJ: Mgr. Danica Hudobová 

PK MAT – FYZ - INF: PaedDr. Zuzana Veľasová 

PK BIO – CHEM - GEO: Mgr. Alica Šimová 

PK VÝCHOV: Mgr. Alena Ţureková 

Administrátor webového sídla školy, správca školskej siete: Mgr. Adam Škopp 

Metodička, koordinátorka ŠkVP „Škola, ktorej to myslí“ – Mgr. Lucia Olšavská 

Školskí koordinátori krúţkovej činnosti: Mgr. Monika Vicen Schwartzová, Mgr. A. Škopp 

Ţiacka školská rada, koordinátorka: Mgr. Júlia Kuchtová 

Školská koordinátorka pre finančnú gramotnosť na 1.stupni: Mgr. Lucia Olšavská 

Školská koordinátorka pre finančnú gramotnosť na 2.stupni: Mgr. Zuzana Kubovčíková 

Školská koordinátorka pre činnosť s nadanými ţiakmi: Mgr. Andrea Bachratá 

Školská koordinátorky - Výchova k manţelstvu a rodičovstvu, Prevencia sociálno-

patologických javov: Mgr. Gabriela Vilčeková 

Školská koordinátorka prevencie šikany: Mgr. Eva Hlistová 

Výchovné a kariérové poradenstvo: Mgr. Simona Braciníková 

Koordinátorka pre športovú výchovu na 1. stupni: Mgr. Marcela Puškárová 

Koordinátor pre športovú výchovu na 2. stupni: Mgr. Patrik Macala 

Koordinátorka environmentálnej výchovy, Mgr. Alica Šimová 

Objednávanie a distribúcia časopisov na 1. stupni: Mgr. Mária Demeková 

 

Správcovstvo kabinetov: 

1. – 4. ročník 1 - prízemie: Mgr. Marcela Puškárová 

1. – 4. ročník 2 - 1. poschodie:  Mgr. Iveta Harceková 

1. – 4. ročník 3 - Mgr. Lucia Olšavská 

SJL - Mgr. Anna Čierniková 

CJ - Mgr. Danica Hudobová 

CHEM a BIO - Mgr. Alica Šimová 

FYZ - Mgr. Zuzana Kubovčíková 

MAT - PaedDr. Zuzana Veľasová 
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HUV - Mgr. Juraj Miškovič 

TSV - Mgr. Alena Ţureková 

DEJ a GEO - Mgr. Gabriela Vilčeková  

TCHV - Mgr. Alena Ţureková  

Školská kuchynka: Mgr. Andrea Bachratá 

Kabinet školského podporného tímu: Mgr. Adam Škopp 

Terapeutická miestnosť a kabinet školskej psychologičky: Mgr. Eva Hlistová 

Kabinet ŠKD: A. Navarová, Mgr.art. M. Kassayová 

 

Správcovstvo učebnicového fondu: 

1. stupeň - Mgr. Lucia Olšavská 

2. stupeň -  Mgr. Miroslava Rzounková 

 

Správcovstvo odborných učební: 

NEJ - Mgr. Lenka Hlubíková 

ANJ 1 - Mgr. Dominika Dolnická 

ANJ 2 - Mgr. Danica Hudobová 

DEJ - GEO - Mgr. Alena Ţureková 

FYZ - Mgr. Zuzana Kubovčíková 

TCHV - Mgr. Alena Ţureková  

BIO a CHEM - Mgr. Alica Šimová 

HUV - Mgr. Juraj Miškovič 

INF - Mgr. Patrik Macala 

EKO trieda - Mgr. Alena Ţureková 

Kniţnica ţiacka a Kniţnica učiteľská - Mgr. Marcela Puškárová 

Záţitková miestnosť - Mgr. Andrea Šoltészová 

Kronika školy- Mgr. Mária Demeková 

 

Za usmerňovanie a riadenie realizovaných projektov zodpovedá: 

1. Zdravá škola -  Mgr. Andrea Bachratá 

2. Modrá škola -  Mgr. Marcela Puškárová 

3. Projekt EDULAB, Expedícia Fenomény sveta – Mgr. Zuzana Kubovčíková,  

4. Čistota okolia školy, Sluţby v ŠJ - Mgr. Alica Šimová 

5. Druhý krok - Mgr. Marcela Puškárová 
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6. Odstráňme šikanovanie - Mgr. Eva Hlistová 

7. Rovesnícka skupina - Mgr. Gabriela Vilčeková 

8. Educate Slovakia - Mgr. Martina Lošonská 

9. Medzinárodný projekt Erasmus+ K2 - Mgr. Martina Lošonská 

10. Komunitné záhrady - EKO trieda v školskom parku - Mgr. Alena Ţureková 

11. Pomáhajúce profesie v edukácii detí a ţiakov II. - Mgr. Adam Škopp 

 

INKLUZÍVNY TÍM – ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM 

Inkluzívny tím (širší tím) – školský podporný tím (užší tím) na našej škole je zloţený zo 

školského psychológa, školských špeciálnych pedagógov, sociálneho pedagóga, 

super/intervízora tímu, pedagogických asistentov, dvoch učiteľov I. stupňa, dvoch učiteľov II. 

stupňa, vychovávateľa, výchovného a kariérového poradcu a koordinátora pre prácu 

s nadanými ţiakmi. 

Úlohou školského podporného tímu je: 

1. vyhľadávanie a identifikácia zdrojov a rizík u ţiakov, tried, učiteľov (napr. nástup 

prvákov, prechod piatakov, podpora deviatakov, kariérny rozvoj ţiakov, integrácia, 

príchod nového ţiaka, zápis do 1. ročníka), 

2. realizovanie 360˚ spätnej väzby, sociometrie tried, klímy učiteľského zboru, 

3. poradenstvo, podpora a vzdelávanie učiteľom a rodičom, podpora vedenia školy pri 

napĺňaní vízie a smerovaní školy, 

4. preventívne a depistáţne programy (artefiletika, ranné kruhy, školské sústredenia), 

5. mediácia konfliktov (vyuţitím nenásilnej komunikácie), pravidelná individuálna 

reflexia so ţiakmi,  

6. cielená intervencia: reedukácia porúch učenia, skupinová i individuálna podporná 

terapia (arteterapia, muzikoterapia, terapia hrou...), 

7. mentoring a supervízia asistentov, podpora triednych učiteľov, 

8. aktívna spolupráca s CPPPaP/CŠPP, sieťovanie s inými subjektmi (kuratela, polícia, 

lekári, LVS, DC, RC a i.), 

9. pravidelné tímové porady, intervízie, supervízie, prípadové konferencie, vzdelávanie 

tímu. 

Základné zásady a princípy práce školského podporného tímu sú: 

 Rozdelenie úloh – zahŕňa úlohy vyplývajúce z profesie, ale aj prirodzené vlohy a 

potenciál kaţdej osobnosti v tíme i vzťahovú väzbu k tomu ktorému dieťaťu. 
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 Zdieľanie – je dôleţité rozumieť, ktoré informácie je potrebné v tíme zdieľať. 

Niekedy sa pod zámienkou dôvernosti informácii a GDPR nezdieľajú zásadne dôleţité 

informácie, hoci je to v najlepšom záujme dieťaťa. Ideálne je s dieťaťom a rodičom o 

zdieľaní informácii hovoriť, resp. zakotviť to priamo v školskom poriadku. Školský 

zákon zdieľanie umoţňuje a podporuje. 

 Postupnosť krokov (subsidiarita) – čo môţe vyriešiť triedny učiteľ, treba nechať na 

neho. On je človek prvého kontaktu. Aj rodičia, ţiaci a učitelia musia poznať túto 

postupnosť. Tím má podpornú funkciu voči ţiakom aj učiteľom. 

 Spolupráca – deti veľmi potrebujú pociťovať, ţe „ich ľudia“ stoja okolo nich a 

poskytujú im spoločnú a jednotnú oporu a bezpečie. Členovia tímu navzájom 

spolupracujú tak, aby ich zručnosti a schopnosti sa dopĺňali. 

 Priateľské vzťahy, otvorenosť – úlohy ľudí v tíme predstavujú farebnosť a 

rozmanitosť, nie hierarchiu, mocenské boje, súťaţivosť či duplikovanie sluţieb. Ak v 

tíme vládne dôvera a otvorenosť, je predpoklad, ţe aj chyby, nedostatky sa dokáţu 

prekonať a odkomunikovať.  

Školský podporný tím pracuje nasledovným spôsobom: 

 Podporný tím pracuje na všetkých úrovniach – od celej skupiny k jednotlivcovi. V 

centre pozornosti nie je dieťa, ale človek, takţe sa podporuje vţdy celý systém, aj 

učitelia, rodina a pod. 

 Práca s triedou/vzdelávacou skupinou je prirodzeným prostredím, v ktorom prebieha 

výchova a vzdelávanie ţiakov. Beţná inkluzívna práca, výchova a vzdelávanie je 

adresovaná v skupine. Tím napomáha podpore učiteľa a rodičov, sleduje klímu a 

vývin procesov a skupinovej dynamiky. 

 Práca s menšou skupinou (2-6 detí) je zvyčajne zameraná na deti v riziku, ktoré 

potrebujú dodatočnú podporu alebo pomoc. Zmyslom takejto práce je, aby sa deti 

postupne cítili bezpečne aj vo svojej triede, nie len v malej skupine. 

 Práca s jednotlivcom je inkluzívna do tej miery, do akej napĺňa jeho potreby a zároveň 

smeruje k opätovnému a postupnému návratu do skupiny. Vyuţíva sa pri závaţných 

bariérach, znevýhodnení, traume a pod. 
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1. 4 Organizácia prijímacieho konania 

 

Zápis do 1. ročníka je v súlade so školským zákonom. Moţno ho uskutočniť v termíne 

od apríla kalendárneho roku, ktorý bude zverejnený aj na webovom sídle školy.  

Rodič má právo zapísať svoje dieťa do spádovej školy príp. do inej v súlade s 

moţnosťami škôl (§20, ods. 5 a §144, ods. 5 školského zákona). Rodič by mal rovnako ako 
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škola i ostatní účastníci rozhodovať vţdy v najlepšom záujme dieťaťa a snaţiť sa vynaloţiť 

patričné úsilie na vytvorenie podmienok, aby nedochádzalo k jeho diskriminácii (§ 144, ods. 2 

školského zákona, porov. aj rozsudok Najvyššieho súdu SR, ďalej len NS SR, 2015). Niektorí 

ţiaci so ŠVVP v SR majú uţ v predškolskom veku prístup k odbornej podpore zo strany 

sociálnej sluţby včasnej intervencie, poradenských zariadení, zdravotníckych rehabilitačných 

sluţieb, logopédov, fyzioterapeutov a i. Vhodný sprievodca pre rodičov detí so zdravotným 

znevýhodnením je aj na stránke Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Na 

základe intenzívnej starostlivosti od útleho veku poznajú dobre zdroje a riziká ţiaka a všetky 

okolnosti rodiny. Je preto dôleţité, aby rodič spolu s príslušným centrom čím skôr úzko 

spolupracoval so školou, kde bude ţiak vzdelávaný, a to v niektorých prípadoch uţ aj rok pred 

nástupom do školy, aby škola ţiaka spoznala, získala dostatočný písomný profil, a tým bolo 

začlenenie dobre naplánované a pripravené. 

Keďţe sa naši ţiaci učia cudzí jazyk od 1. ročníka, osobitne zisťujeme jazykové 

predpoklady na jeho zvládnutie. Jednotlivé časti testu sú bodované a vyhodnocované podľa 

pravidiel vypracovaných školským psychológom a školským špeciálnym pedagógom. 

Prijímanie ţiakov so zdravotným znevýhodnením alebo zdravotným postihnutím 

realizuje individuálne školský špeciálny pedagóg alebo školský psychológ po dohode so 

zákonným zástupcom dieťaťa.  

Ţiaci, ktorí majú záujem o prestup na našu školu do niektorého z ročníkov 2 - 4, 

vykonajú vstupnú skúšku z cudzieho jazyka v písomnej a ústnej  forme. 

Ţiaci, ktorí majú záujem o prestup na našu školu do niektorého z ročníkov 5 - 9, 

vykonajú vstupnú skúšku z cudzieho jazyka v písomnej a ústnej  forme. 

 

1. 5 Dlhodobé projekty 

 

 

 

 

 

Projekt Zdravá škola má za cieľ podporovať zdravie, fyzickú, psychickú a sociálnu 

pohodu, zdravší spôsob ţivota formou pozitívneho ovplyvňovania správania ţiakov, ale i 

učiteľov a rodičov k vlastnému zdraviu, a tým zvýšiť zodpovednosť kaţdého jedinca za svoje 

zdravie. 

Naša škola doteraz: 
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Viem, čo zjem 

Cieľom je podporovať aktivity pri prevencii a riešení nadváhy, obezity, podvýţivy a 

porúch príjmu potravy. Podporovať pohybové aktivity, rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a 

výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výţivu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a 

zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín. Venovať pozornosť výchove k zdraviu v 

zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému ţivotnému štýlu. Kaţdoročne, v rámci 

projektu Zdravá škola, pripravujeme rozhlasové relácie  k  Svetovému dňu duševného 

zdravia, k Svetovému dňu výţivy, rozhlasovú reláciu k Týţdňu boja proti rakovine a RV ku  

Dňu vody. Povedomie ţiakov o duševnom zdraví sme zvýšili rozhlasovými reláciami 

Downov syndróm a k Svetovému dňu povedomia o autizme. 

Ďalej sa uskutočňujú tieto aktivity: Týţdeň zdravej výţivy, akcia Pijem zdravú vodu, nápoj 

z vodovodu, Deň bez sladkostí, projekt Viem, čo zjem – Pestrá strava, akcia Daruj jabĺčko, 

práca so vzdelávacím portálom KOZMIX, rôzne športové turnaje, Deň školy zameraný na 

podporu pohybu a zdravého ţivotného štýlu u ţiakov. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0yIHDm_lfu4&feature=youtu.be 

V Modrej škole nám záleţí na kaţdej kvapke vody! „Modrá škola – voda pre 

budúcnosť” je dlhodobý vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

Začiatky programu siahajú do roku 2008, kedy sa začali projektové prípravy a o rok neskôr sa 

úspešne zrealizovali prvé vzdelávacie aktivity. 

Hlavným zámerom programu je systematické budovanie pozitívneho vzťahu mladých 

ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý má svoju hodnotu rovnako ako kaţdý iný produkt 

potrebný pre ţivot človeka. Program je spracovaný tak, aby vhodnými formami a metódami 

záţitkového učenia pôsobil na rozvoj vedomostí a znalostí detí a mládeţe o pitnej vode – jej 

výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôleţitosti a 

nenahraditeľnosti vody v prírode. Aby realizácia bola úspešná a aby metódy práce boli na 

vysokej profesionálnej úrovni, spolupracujeme s pedagógmi škôl a školských zariadení, 

vzdelávacími inštitúciami a neziskovými organizáciami, v snahe čo najefektívnejšie 

podporovať záujem detí a mládeţe o problematiku vody, v zmysle stanovených cieľov 

programu. 

Hlavné ciele programu: 

https://www.youtube.com/watch?v=0yIHDm_lfu4&feature=youtu.be
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 formovať postoje, prehĺbiť a rozšíriť vedomosti a zručnosti detí a mládeţe o pitnej 

vode (úprava surovej vody, doprava, distribúcia) a jej rôznom vyuţití (pitie, umývanie, 

varenie, hygiena a ďalšie), 

 rozšíriť poznatky detí a mládeţe o odpadovej vode (ako vzniká odpadová voda, jej 

čistenie pred návratom do vodných tokov), 

 rozšíriť vedomosti detí a mládeţe o ochrane vodných zdrojov, ochrane ţivotného 

prostredia, pitného reţimu a pod., 

 zaujať mladých ľudí odbornými aktivitami, ktoré vo svojej činnosti realizuje BVS, 

a.s., 

 systematicky vyhľadávať nadaných ţiakov a študentov a zvyšovať ich záujem 

profesionálne sa orientovať na vodárenské odvetvie. 

Realizácia programu: 

Program je súborom viacerých typov aktivít a činností s tematikou pitnej vody, jej výroby, 

distribúcie, odvádzania a čistenia, ktoré vedú k vzdelávaniu, rozvoju návykov a zručností, 

zmene hodnotovej orientácie a spolupráci medzi školami, verejnosťou a vodárenskou 

spoločnosťou. Jednotlivé aktivity sú prispôsobené konkrétnym cieľovým skupinám (od 

materských škôl aţ po vysoké školy) a realizujú sa najmä prostredníctvom: 

 vlastného vyučovacieho procesu škôl, 

 záţitkového učenia s vyuţitím tematických modelov, experimentov a vzdelávacích 

hier, a to priamo v priestoroch Vodárenského múzea, 

 neformálneho vzdelávania prostredníctvom exkurzií do vybraných objektov BVS, a.s. 

(Vodárenské múzeum, vodné zdroje, čistiarne odpadových vôd, rezervoáre pitnej 

vody, úpravne vody a pod.), 

 zapojenia sa do súťaţí (Esejistická súťaţ, výtvarná súťaţ, fotografická súťaţ, Festival 

vody, a iné). 

 

 

 

Bez memorovania, domácich úloh a prepisovania poznámok. Fenomény sveta sú nový 

školský predmet, ktorý učí deti spoznávať náš svet zábavným spôsobom. Vďaka neziskovej 

organizácii EDULAB a generálnemu partnerovi projektu, Tatra banke, sa môţu  ţiaci druhého 

stupňa základných škôl vzdelávať tak, ako im je to najviac prirodzené. Prostredníctvom 

záţitku, objavovania a motivujúcej hry. Školáci sú vo svete technológií ako doma, nie je preto 
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prekvapením, ţe ich pozornosť nezaujme len tak hocičo. Ich očakávanie formujú videohry s 

kvalitnou grafikou či hviezdy sociálnych sietí s výborne spracovanými a prestrihanými 

videami. Deti dnes konzumujú obsah inak neţ predchádzajúce generácie a vyučovanie by na 

tieto trendy malo odpovedať. 

Fenomény sveta prinášajú do škôl vzdelávacie videá z dielne BBC, interaktívne 

cvičenia a zábavné aktivity, vďaka ktorým sa z detí stávajú bádatelia  odhaľujúci tajomstvá 

nášho sveta. Aby toho nebolo málo, projekt podporil aj známy slovenský YouTuber Bača. 

Vydáva sa na dobrodruţné expedície po stopách Fenoménov sveta a prichádza s výzvami, v 

ktorých deti hrajú aj o výlet pre celú triedu k nórskym fjordom. 

Medzipredmetové vzdelávanie je dnes vo svete veľkým trendom, no aj napriek tomu 

je v mnohých slovenských školách takmer neznámym pojmom. Cieľom Fenoménov sveta je 

predstaviť deťom zaujímavé témy atraktívnym spôsobom a zároveň ich učiť myslieť v 

súvislostiach. Deti sa na jednotlivých predmetoch učia rôzne veci, ktoré si niekedy nedokáţu 

dostatočne prepojiť. Fenomény sveta spájajú poznatky z prírodopisu, zemepisu či dejepisu, 

aby poskytli deťom celistvé informácie o téme. Zároveň si takouto formou vyučovania 

rozvíjajú kľúčové kompetencie ako kritické myslenie, tímovú spoluprácu, čítanie s 

porozumením alebo prezentačné zručnosti. 

 

 

 

 

Projekt DRUHÝ KROK je program zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí v 

materských školách a na 1. stupni základných škôl. Prostredníctvom vyškolených pedagógov 

má za úlohu naučiť deti rozpoznávať emócie, vedieť o nich hovoriť a hlavne vcítiť sa do 

situácie iného. 

Tento program je uţ beţnou súčasťou vyučovacích hodín v školách v mnohých 

krajinách sveta ako napr. Fínsko, Nemecko, Dánsko, Nórsko, Švédsko, Veľká Británia, 

Island, Lotyšsko, Kanada, USA, Japonsko či Austrália. Na Slovensku je realizovaný pod 

odbornou garanciou OZ PROFKREATIS plus a vďaka podpore spoločnosti GSK sa vo 

februári 2014 podarilo vyškoliť a certifikovať 96 pedagógov z 54 škôl na celom Slovensku. V 

súčasnosti je do projektu DRUHÝ KROK zapojených uţ 154 základných škôl, ktoré ho 

zaradili do vyučovacích hodín v rámci etickej výchovy a veríme, ţe ich počet ešte narastie. 

DRUHÝ KROK ponúka riešenie na súčasný problém v školách, kde čím ďalej, tým 

viac narastá agresivita, šikana, útoky na učiteľov a intolerancia voči odlišnostiam. Súčasťou 
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výučbových materiálov sú veľkoplošné fotografie, ktoré znázorňujú situácie z kaţdodenného 

ţivota detí a obsahujú presnú metodickú inštrukciu pre učiteľov. Vďaka nim môţu učitelia 

vysvetliť a poradiť deťom, ako zvládať agresiu, násilie, hyperaktivitu či introverziu a rozvíjať 

tak ich empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie a celkovú súdrţnosť v triede. 

Výborné výsledky, ktoré DRUHÝ KROK priniesol do škôl na celom svete, potvrdzujú aj 

mnohé prieskumy zrealizované na Slovensku aj v zahraničí. 

 

ODSTRÁŇME ŠIKANOVANIE A ROVESNÍCKA SKUPINA 

 

V oblasti prevencie proti šikanovaniu sú jednotlivé aktivity zamerané na hlavný cieľ- 

aby deti pochopili nebezpečenstvo akejkoľvek formy šikanovania, vytváranie dobrých 

medziľudských vzťahov. Netolerovanie  foriem šikanovania je prioritnou úlohou všetkých 

pedagogických pracovníkov v tejto oblasti. Počas školského roka na našej ZŠ realizujeme v 

spolupráci so školskou psychologičkou Mgr. Evou Hlistovou projekt ODSTRÁŇME  

ŠIKANOVANIE na 1. a 2. stupni veku primeranou formou. Cieľom projektu je oboznámiť 

deti so všetkými formami šikanovania prostredníctvom modelových situácií. Vzhľadom na 

skrytú povahu šikanovania je veľmi ťaţké sa o ňom od  ţiakov dozvedieť. Väčšina detí, ktoré 

sú šikanované len ticho trpia, neodváţia sa hľadať pomoc. 

Naďalej pokračuje spolupráca s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Bratislava 

IV s p. Npor. Mgr. Katarínou Vykydalovou. 

 

Zapojenie sa do medzinárodného projektu kreatívneho exteriérového učenia nám 

otvorilo obzory a posunulo nás vpred.  

Hlavným cieľom projektu bolo povzbudiť a inšpirovať ţiakov a učiteľov k zaradeniu 

pravidelných exteriérových učebných aktivít do učebných osnov predmetov. Škola v rámci 

projektu spolupracovala zo základnými školami z Veľkej Británie, Portugalska, Španielska, 

Talianska, Grécka a Rumunska. Ţiaci sa pomocou motivujúcich a dosiahnuteľných cieľov 

exteriérových aktivít stávajú plne zainteresovanými do hodiny, a tým majú príleţitosť 

rozvinúť vnútornú motiváciu, zdravé emocionálne a sociálne zručnosti. Ţiaci sa učia 

matematiku, geografiu, ale aj slovenčinu, výtvarnú výchovu v exteriéri školy. 

Realizovateľných úloh je mnoţstvo a ţiaci týmto získavajú okrem teoretických vedomostí aj 

veľmi potrebné praktické zručnosti.  Exteriérové učenie sa v zahraničí zaraďuje do učebných 
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osnov čoraz častejšie z viacerých dôvodov, najmä však z dôvodu zmien v spoločnosti a 

nárastu vyuţívania technológií. Nárast vyuţívania technológií od ranného veku zapríčiňuje 

pokles praktických zručností ţiakov. Okrem pozitívneho vplyvu na ţiakov projekt ponúka 

cenné príleţitosti na rozšírenie pedagogickej praxe a odborných kompetencií učiteľov a v 

neposlednom rade má vzbudiť dôveru pedagógov k tvorivému vyuţívaniu vonkajšieho 

prostredia školy v celej škále vyučovaných predmetov.  

 

 

 

Hlavné ciele projektu 

Odborná príprava:  

 odborná príprava (training courses) a hospitácie (jobshadowing) u partnerov,  

 cenné príleţitosti na rozšírenie pedagogickej praxe a odborných kompetencií učiteľov,  

 vzbudenie dôvery pedagógov k tvorivému vyuţívaniu vonkajšieho prostredia školy. 

Outdoorové aktivity: 

 outdoorové aktivity so ţiakmi a ich dokumentácia, 

 postupné začlenenie aktivít do učebných osnov predmetov a plánu školy. 

Myšlienky projektu 
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 povzbudiť a inšpirovať učiteľov k zaradeniu pravidelných exteriérových aktivít do 

učebných osnov predmetov, 

 získať inšpiráciu k aktivitám prostredníctvom mobilít u zahraničných partnerov 

projektu, 

 nárast vyuţívania technológií od ranného veku zapríčiňuje pokles praktických 

zručností ţiakov, aktivitami sa získajú okrem teoretických vedomostí aj veľmi 

potrebné praktické zručnosti. 

Naša škola doteraz: 

 

 

Projekt pozostáva z týţdňového učebného plánu, v rámci ktorého prichádzajú lektori z 

rôznych častí sveta viesť prednášky a interaktívne workshopy, ktoré za aktívneho pouţívania 

anglického jazyka rozvíjajú sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti. Program 

vedie dvojica medzinárodných študentov, ktorí sú trénovaní v rámci nášho programu Global 

Volunteer. Učebný plán sa líši v závislosti od veku vzdelávanej skupiny. 
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Educate Slovakia je projekt zameraný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a 

globálneho zmýšľania slovenskej mládeţe a na podporu rozvoja ich líderských schopností 

prostredníctvom medzinárodného prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho 

programu. 

Naša škola doteraz: 

Na našej škole pôsobilo aţ osem lektorov z Indonézie, Kyrgyzstanu, Číny, 

Azerbajdţanu a Brazílie, ktorí sa so ţiakmi venovali nasledujúcim témam:  

spoznaj mňa a moju krajinu, problémy vo svete očami mladého človeka, umenie krajiny, 

kaţdý je iný, najväčšia lekcia sveta, moja cesta v ţivote, komunikácia v dnešnom svete, moje 

vysnívané povolanie, spolu všetci dokáţeme viac, som kreatívny, vzdelané Slovensko.  

KOMUNITNÉ ZÁHRADY 

Spoločné záhradkárčenie je aktuálnym trendom a ponúka moţnosť lepšieho spoznania 

susedov z okolia pri nenáročnej manuálnej práci. Komunitná záhrada však potrebuje nájsť 

svoju komunitu. Komunitná záhrada bude mať konkrétne rozmery, čo poskytuje slušný 

priestor na zasadenie viacerých prvkov. Srdcom záhrady bude niekoľko vyvýšených záhonov, 

na pestovanie byliniek a zeleniny. Medzi kvetináčmi sa bude jednoduchšie pohybovať aj 

ľuďom s pohybovým hendikepom. Pridanou hodnotou záhrady budú jedlé kríky, z ktorých sa 

dajú oberať plody. Komunitná záhrada bude špecifická svojím prepojením školy a okolitej 

komunity obyvateľov. V záhrade sa tak budú stretávať ţiaci s miestnymi obyvateľmi.  Práca v 

záhrade je príjemným relaxom, no mestské sídliská majú iba veľmi obmedzené záhradkárske 

moţnosti. Kaţdá takáto iniciatíva je preto medzi Karlovešťanmi viac ako vítaná. Nová 

komunitná záhrada bude pre záujemcov a školu bezplatná, potrebný materiál dodá 

obyvateľom a škole  miestny úrad a začiatkom apríla 2020 si ju spoločne zaloţíme počas 

spoločnej brigády. 

 

 

 

Škola inkluzionistov je program Nadácie pre deti Slovenska zameraný na rozvoj a 

podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni základných škôl. Cieľom je 
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podpora a rozvoj práce na školách s rozmanitosťou ţiakov bez ohľadu na ich fyzické, 

intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné obmedzenia. Program zahŕňa: 

 

    intenzívny vzdelávací program 

 

 

regionálneho konzultanta na podporu našej školy na ceste k 

inklúzii 

 

 

    spoluprácu so skúseným odborným tímom  

 

 

 

    sieťovanie podobne zmýšľajúcich kolegov z celého Slovenska 

 

 

 

 

Naša škola doteraz:  

V prvej časti realizovaného projektu naši deviati učitelia absolvovali v rámci projektu 

Škola inkluzionistov kurzy efektívneho vyučovania s certifikovanou lektorkou efektívneho 

rodičovstva RNDr. Martinou Vagáčovou. Samotný kurz bol orientovaný na oblasti ako 

správne pochopiť potreby ţiaka, na ich emócie a na faktory, ktoré ovplyvňujú ich správanie. 

Zároveň sa však naučili ako správne povzbudzovať, komunikovať a riešiť problémy našich 

ţiakov. Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným učiteľom, ktorí sa otvorili moţnosti zmeniť 

svoj postoj pri práci so ţiakmi, ktorých nielen učia, ale im odovzdávajú kus seba a s tým 

spojené hodnoty. Kurzu sa zúčastnili: Mgr. Iveta Harceková, Mgr. Lucia Olšavská, Natália 

Andrisová, Mgr. Jana Čerňanská, Mgr. Katarína Nemčovská, Mgr. Monika Kolinská, Mgr. 

art. Zlatica Šomorjai, Mgr. Zuzana Lučeničová a Mgr. Adam Škopp. 

Sekundárnou súčasťou projektu bol Týţdeň vnímavej školy. Zamerali sme sa na osoby 

so zrakovým postihnutím. Kaţdý deň ţiaci zaţili tematicky zamerané aktivity, ktorých cieľom 

bolo scitlivovanie témy inakosti a odlišnosti. Súčasne počas týchto dní mali ţiaci moţnosť 

nazrieť aj do pracovnej miestnosti školského špeciálneho pedagóga, ktorá bola vybavená aj 
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vďaka podpore projektu Škola inkluzionistov prostredníctvom Nadácie pre deti Slovenska. 

Prizvaní hostia, či zástupcovia organizácií boli naozaj pre školu veľkým obohatením. Témy, 

ktorými si naši ţiaci prešli boli nasledovné: Ako sa učíme, aj keď nevidíme, Vodí sa mi dobre 

a Vidím, aj keď nevidím. Naši ţiaci sa tak mohli oboznámiť s tým, ako sa ţiaci so zrakovým 

postihnutím vzdelávajú, čím je ich edukácia špecifická, aké kompenzačné pomôcky pouţívajú 

pri učení či v beţnom ţivote a hlavne ako sa k týmto ľuďom správať a ako im pomôcť pokiaľ 

našu pomoc potrebujú. Do našej školy nezavítali len ľudia, ale aj vodiace či asistenčné psy, 

ktoré boli veľkým spestrením tohto týţdňa. Ďakujeme preto ešte raz týmto skvelým ľuďom: 

Marek Hlina (Spojená škola internátna pre ţiakov so ZP), Katarína Obuchová a jej klientka 

(Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy - http://www.pestva.sk/ ) a Tomáš Bako a jeho 

tím z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

Naša škola sa zároveň bude môcť podieľať na spoločných aktivitách alumni programu ŠI  

nasledovne: 

 vytvorí mentorské prostredie pre nové školy zapojené do programu (v podobe návštev 

nových zapojených škôl na alumni školách – po vzájomnej dohode.) 

 odprezentuje svoje skúsenosti a dobrú prax na školeniach programu Škola 

inkluzionistov 

 stretnutie všetkých účastníkov programu (máj/jún 2020). 

 

 

Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti ţiakov v 

oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umoţniť im osobnú skúsenosť so spätným 

odberom pouţitých drobných elektrozariadení a batérií. 

 

1. 6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

Rada školy pri ZŠ Karloveská 61 v Bratislave bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie trvá 4 roky. 

Rada školy sa na svojich zasadnutiach  vyjadruje k: 

 Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 



Základná škola Karloveská 61 Bratislava 

 

 25 

 plánu práce školy, 

 výchovno-vzdelávacej činnosti, 

 výsledkom hospodárenia a návrhu rozpočtu OZ Rodičovského zdruţenia. 

OZ Rodičovské zdruţenie pri ZŠ Karloveská 61 ako občianske zdruţenie má právnu 

subjektivitu. Rozšírený výbor zasadá 3 razy do roka. Termíny stretnutí rodičov s pedagógmi 

na triednych aktívoch a konzultáciách sú vopred uverejnené na webovej stránke školy a 

v elektronických ţiackych kniţkách ţiakov. 

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Je zaloţená na vzájomnej dôvere, úcte. V 

prípade potreby riešenia určitého problému, sa podieľajú na jeho odstránení za účasti rodičov, 

vedenia školy aj vysokokvalifikovaní odborníci ako triedny učiteľ, vyučujúci, výchovný 

poradca, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg. Takouto súhrou sa ľahšie odstraňujú  

neúspechy a zlyhania ţiakov v škole, čím sa predchádza vytváraniu negatívneho vývinu 

ţiakovej osobnosti.   

 Spolupráca s rodičmi ďalej pozostáva:  

 OZ Rodičovského zdruţenia pri ZŠ Karloveská 61 – finančné príspevky z 2 % z daní a 

z rozpočtu OZ, 

 KONFERENCIA obhajoby záverečných prác ţiakov 4. ročníka za prítomnosti 

rodičov, 

 SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA k záveru školského roka , 

 Slávnostné oceňovanie najlepších ţiakov, Ocenenie všetkých ţiakov 1., 4. a 9. ročníka 

v DK Dúbravka, 

 formou darov obnovenie kabinetného nábytku, zborovne školy, počítačových zostáv. 

            Pre ţiakov organizujeme školy v prírode, lyţiarsky kurz, plavecký kurz,  školské 

výlety, exkurzie, jazykové pobyty v zahraničí.  

              Vzťahy medzi ţiakmi, rodičmi, pedagogickými zamestnancami a vedením školy sú 

korektné. Vzniknuté problémy riešime ihneď, aby sme predišli ich prehlbovaniu.  

               Na vyučovaní sa snaţíme vytvárať pokojnú, priateľskú atmosféru, aby ţiaci radi 

prichádzali do školy. Pripravujeme  pre nich mnohé zaujímavé aktivity, aby sme im spestrili 

výchovno-vzdelávací proces. Z tohto dôvodu uţ dlhé roky spolupracujeme s rôznymi 

organizáciami ako Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrum 

špeciálnopedagogického poradenstva, MiÚ MČ Karlova Ves, Liga proti rakovine, Únia 

nevidiacich a slabozrakých, Nadácia pre deti Slovenska, Úsmev ako dar,  Mestská kniţnica 

a iné.  
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Na pamäti máme aj našich budúcich prváčikov, aby sme im uľahčili prechod z 

materskej do základnej školy. Spolupracujeme s MŠ na Borskej, MŠ na Suchohradskej ulici 

a MŠ L. Sáru. 

 

1. 7 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 

Počas existencie školy boli okrem odborných učební biológie, chémie a fyziky  

vybudované aj ďalšie učebne – odborná učebňa geografie – dejepisu, hudobnej výchovy, 

informačnej a komunikačnej techniky, anglického a nemeckého jazyka, učebňa techniky. 

Uvedené predmety sa nám tak darí vyučovať v priestoroch vybavených na tento účel 

vhodnými učebnými pomôckami. Medzi ďalšie miestnosti školy patrí záţitková miestnosť, 

špeciálnopedagogická miestnosť školského špeciálneho pedagóga a školská kuchynka.  

V školskej kniţnici, ktorú sme kompletne zrekonštruovali aj z fondu predsedu vlády 

SR, aj z fondu rodičov,  si majú ţiaci moţnosť zapoţičať beletriu  a odbornú literatúru. Túto 

miestnosť tieţ vyuţívame na rôzne aktivity nielen v rámci vyučovacieho procesu, ale i v 

popoludňajších hodinách v rámci činnosti ŠKD. 

Vo vedľajšej budove sa nachádza telocvičňa, 4 triedy prvých ročníkov, školský klub 

detí, školská jedáleň a kuchyňa.  

Všetky učebne sú svetlé, vymaľované, spĺňajú hygienické poţiadavky. MiÚ MČ 

Karlova Ves nám počas letných prázdnin v roku 2019 zrenovovala priestory prvých ročníkov 

a školského klubu detí. 

 

1. 8 Škola ako životný priestor 

 

Aby sa ţiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, treba klásť dôraz na:  

 upravené a estetické prostredie tried, školského areálu, chodieb. O estetický vzhľad 

školy sa starajú všetci zamestnanci školy podľa rozdelenia. Údrţbu školského areálu  

zabezpečuje školník a vrátnik, 

 aktuálne informácie o aktivitách školy na webovej stránke, informačných tabuliach a 

nástenkách – zabezpečuje vedenie školy a vedúci MZ, PK,  

 budovanie priateľskej atmosféry medzi ţiakmi navzájom, medzi ţiakmi a pedagógmi, 

rodičmi a pedagógmi, rodičmi, ţiakmi a zamestnancami školy je prioritnou úlohou pre 

všetkých zamestnancov školy. 
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1. 9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

 

Bezpečnostný technik a vedenie školy v záujme zabezpečenia bezpečných  a zdraviu 

vyhovujúcich  podmienok v priestoroch školy, školského areálu  zabezpečuje pravidelné 

kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a následné odstraňovanie nedostatkov podľa 

výsledkov revízií a kontrol. 

Zamestnanci školy sa pravidelne zúčastňujú školenia  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a proti poţiaru,  ţiaci sú pravidelne poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

 

 

1. 10 Práva a povinnosti pedagogického a odborného zamestnanca 

 

Práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca majú 

zabezpečovať bezpečný servis pedagogického a odborného zamestnanca našej školy.  

1. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má okrem práv ustanovených 

osobitnými právnymi predpismi pri výkone pracovnej činnosti právo na 

a) zabezpečenie podmienok potrebných na výkon pracovnej činnosti, najmä na ochranu 

pred prejavmi násilia zo strany detí, ţiakov, poslucháčov, zákonných zástupcov alebo 

iných osôb, ktoré majú dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a 

zo strany ďalších fyzických osôb alebo právnických osôb, 

b) ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi v správaní vedúcich pedagogických 

zamestnancov, vedúcich odborných zamestnancov, ďalších zamestnancov, 

zriaďovateľa, zákonných zástupcov, iných fyzických osôb alebo právnických osôb, 

c) ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti, 

d) účasť na riadení školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci 

prostredníctvom osobného členstva alebo volených zástupcov v poradných, 

metodických a samosprávnych orgánoch, 

e) predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, 

f) výber a uplatňovanie pedagogických metód, foriem, didaktických prostriedkov 

výchovy a vzdelávania a na výber odborných metód, 

g) profesijný rozvoj, 

h) objektívne hodnotenie výkonu pracovnej činnosti. 
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2. Neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti je zásah do výkonu pracovnej 

činnosti fyzickou osobou, ktorá nie je vedúcim zamestnancom pedagogického zamestnanca 

alebo odborného zamestnanca alebo nemá postavenie kontrolného orgánu. 

  

3. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má v súvislosti s výkonom pracovnej 

činnosti postavenie chránenej osoby. 

 

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 

PROGRAMU 

 

V našej škole vnímame učenie ako spoznávanie sveta, v ktorom ţijeme a budeme ţiť. 

Vedieme deti k poznaniu svojej ceny, k pozitívnemu vyuţívaniu svojich schopností, čo je  v 

súčasnej dobe veľmi potrebné. Snaţíme sa posilniť vzťahy  medzi všetkými členmi našej 

školy, vrátane rodičov a známych, aby sme vytvorili priateľské prostredie pre naše deti. 

Okolie školy ponúka oázu zelene a pokoja, kde sa všetci, malí aj veľkí, podieľajú na vytváraní 

pozitívneho prostredia. Našou pýchou sú moderne vybavené učebne pre bohaté odovzdávanie 

vedomostí a skúseností. Ţiakom ponúkame pestrú mimoškolskú činnosť a športové aktivity. 

Pevné hodnoty vychádzajú z tradície a naši pedagógovia ich dokáţu spájať so súčasnými 

trendmi. Naša škola je partnerom ţiakov a rodičov.  

Nezastupiteľnú úlohu v edukačnom procese má výučba ľudských práv, ktoré sa 

začínajú právami dieťaťa. Umoţňujú mu vyuţívať svoje schopnosti, vedomosti a talent na 

uspokojovanie potrieb a túţob. Ľudské práva umoţňujú jednotlivcovi ţiť plnohodnotne.  

V koncepcii rozvoja školy ponúkame aktivity, ktoré na jednej strane rešpektujú 

štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom a Inovovaným štátnym vzdelávacím 

programom a zároveň na strane druhej, interaktívnymi a neformálnymi činnosťami budujú 

kritické myslenie ţiakov, ich argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v 

súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu, podnecujú záujem 

ţiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo, a tým pozitívne 

prispievajú k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju.  

 

 

2. 1 Stratégia školy, vymedzenie cieľov školy 

 

Koncepčný zámer rozvoja školy v pedagogickej oblasti: 
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 Školský vzdelávací program „Škola, ktorej to myslí“ hodnotí, dopĺňa a prispôsobuje sa 

meniacim podmienkam školy a poţiadavkám rodičov a ţiakov. 

 Vybaviť ţiakov základnými jazykovými zručnosťami, ako je slovná zásoba a jazyková 

vybavenosť, ktoré tvoria nevyhnutný základ pre vývoj vyšších úrovní čitateľskej 

gramotnosti. Realizovať skupinové čitateľské projekty rozvíjajúce sociálne zručnosti 

ţiakov. 

 Metodická pomoc k téme osobnostný a sociálny rozvoj ţiakov, vyučovanie 

psychologických tém v škole a rozvíjanie emocionálnej inteligencie ţiakov. 

 V rámci prevencie realizovať programy rovesníckej mediácie zamerané na riešenie 

konfliktov medzi ţiakmi formou dohody, zmierňovania napätých situácií v triedach a 

prácu so skupinovou dynamikou. 

 Organizovať jazykovo-poznávacie pobyty do štátov EÚ – motivácia učiť sa cudzie 

jazyky. 

 Medzinárodný projekt ERASMUS+ - obohatiť o kľúčovú akciu 2  (KA2). 

 Zapájať ţiakov do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporovať tak 

jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a 

kultúrnej rozmanitosti Európy. 

 Organizovať školské kolá olympiád v cudzích jazykoch a zúčastňovať sa vyšších kôl 

týchto súťaţí. 

 Zapojiť sa do celoslovenského programu Školy, ktoré menia svet v rámci rozvoja 

občianskych kompetencií a výchovy k aktívnemu občianstvu - Program prepája 

občiansku náuku, dejepis, etiku a ďalšie príbuzné učebné predmety a vytvára priestor 

na to, aby ţiaci s pomocou učiteľa hľadali vlastné odpovede na spoločenské otázky, a 

tieţ získali tzv. „hands-on‟ prístup k riešeniu problémov. 

 Realizovať environmentálny program školy. 

 Realizovať program Vnímavá škola - Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností. 

 Kaţdoročne zabezpečiť celoslovenské testovanie pohybových predpokladov ţiakov 1. 

a 3. ročníkov základných škôl.  

 Zabezpečiť lyţiarsky výchovno-výcvikový kurz, školy v prírode a plavecké výcviky 

na 1. a 2. stupni. 

 Monitorovaniu a hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov ţiakov – prostredníctvom 

firmy Exam, NÚCEM. 
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 Ukončiť primárne a niţšie sekundárne vzdelávanie výstupom v podobe prezentovania 

dlhodobého projektu. 

 Zapájanie ţiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať v oblasti organizovania 

dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi 

organizáciami v lokalite školy. 

 Rozvíjať a podporovať ţiakov v záujmových krúţkoch, spolupráca s OZ Krúţky 

v škole. 

 Integrovať nadaných ţiakov, zdravotne znevýhodnených a ţiakov so špeciálno-

vzdelávacími potrebami. Vypracovať a hodnotiť individuálne VVP. 

 Podporovať rozvoj artefiletiky - stavia na záţitkovom poznávaní človeka a umoţňuje 

rozvoj emotívnej, sociálnej i tvorivej stránky ţiakovej osobnosti. 

 Motivovať nadaných ţiakov k účasti na súťaţiach, olympiádach a na umeleckých i 

športových aktivitách. 

 Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a 

ţiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v 

oblasti separácie, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov. 

 Akceptovať podnety ţiackej školskej rady – školského parlamentu pri tvorbe 

programu školy, podporovať participáciu ţiakov a ich zákonných zástupcov na tvorbe 

Školského poriadku. 

 Rešpektovať školské zariadenia: ŠKD a ŠJ  ako neoddeliteľnú kvalitnú súčasť školy. 

 

Stanovené ciele: 

 Moderným vzdelávaním rozvíjať u ţiakov nové kompetencie, ako kritické myslenie a 

vnímanie, flexibilné rozhodovanie, zvládnutie náhodných situácií, efektívnu 

kooperáciu a komunikáciu. 

 Ponúknuť verejnosti kvalitné sluţby na získanie niţšieho sekundárneho vzdelania so 

zameraním na cudzie jazyky, informačnú gramotnosť a prezentačné schopnosti. 

 Posilniť výchovnú funkciu školy v spolupráci s rodinou v oblasti socializácie ţiakov. 

 Spoločne budovať školu, ktorá je miestom, kde učitelia prinášajú do procesu múdrosť, 

zrelosť, perspektívu a ţiak originalitu, nespútanosť a nadšenie. 

Kvalitné vzdelávanie tvorí kvalitný učiteľ. Jednou z priorít je vytvorenie stabilného, 

kvalifikovaného tímu ľudí, ktorí sú základným pilierom našich úspechov a tvorením príjemnej 

pokojnej klímy v škole. 
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Nosnou myšlienkou koncepcie školy je napredovanie školy, ktorá stojí  na pevných 

základoch a tradíciách, k premene na modernú školu 21. storočia. Spoločne hľadať a 

implementovať primeranú zmenu kvantity na kvalitu. Obnoviť rešpekt k učiteľovi ako k 

partnerovi na ceste pri objavovaní je vízia moderného vzdelávania, ktorého sme súčasťou. 

Hovorí sa o narastajúcej kríze vzdelávania medzi tým, na čo škola ţiakov pripravuje a 

skutočnými potrebami spoločnosti. Veríme, ţe sa nám podarí naplniť podstatu vízie a škola je 

pre ţiakov miestom, kde chcú byť a riešiť problémy, ktoré ich zaujímajú lebo ţiak je našou 

najvyššou prioritou. 

 

Hlavný cieľ: 

Pripraviť ţiakov na to, aby sa stali efektívnymi ţiakmi na celý ţivot. 

 

Vízia školy: 

Vo väčšine  našich škôl je výučba stále rozčlenená podľa vyučovacích hodín. Pritom v praxi 

človek rieši vzniknuté situácie a problémy inak, komplexnejšie, lebo vyuţíva znalosti z 

rôznych oblastí. To je aj podstatou prierezovej výučby a je to presne to, ako chceme naučiť 

rozmýšľať aj našich ţiakov. 

 

2. 2 Profilácia školy 

 

Zameranie školy: 

 Osobnostný rozvoj – zamestnancov a ţiakov 

 Cudzie jazyky – vyučovanie 2. cudzieho jazyka od 6. ročníka – spestriť ponuku CJ 

 Environmentálna výchova - vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov 

 IKT – vedieť efektívne vyuţívať IK techniku a získané informácie 

 Detské práva – dodrţiavať práva všetkých ţiakov - intaktných, zdravotne 

znevýhodnených, detí cudzincov 

 Inkluzívne vzdelávanie 

 

2. 3 Vzdelávacie stratégie 

 

Vytvárať podmienky pre dlhodobé projekty, ich ciele prirodzene implementovať do 

vyučovania: 

- Zdravá škola  
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- Zelená škola 

- Modrá škola  

- Projekt EDULAB, Expedícia Fenomény sveta  

- Druhý krok  

- Odstráňme šikanovanie  

- Rovesnícka skupina  

- Educate Slovakia  

- EnglishOne  

- Medzinárodný projekt Erasmus+, KA1 a KA2 

- ŠKOrec – škola recykluje - EKO trieda v školskom parku  

- Pomáhajúce profesie v edukácii detí a ţiakov II. 

 

Denné RANNÉ KOMUNITY 

 8,00 – 8,10 h – ranná komunita s triednou učiteľkou/triednym učiteľom. 

 Ranné komunity nenásilne preladia deti na vyučovanie tým, ţe im umoţňujú 

vyjadrovať svoje pocity a vytvoria nenásilnú motiváciu smerom k učeniu. 

 Moţnosť bez obáv vyjadriť svoj názor rozvíja sebadôveru detí a vytvára predpoklad 

pre efektívne učenie sa. 

 V triede sa vytvárajú vzťahy dôvery, posilňujú sa celoţivotné pravidlá spoluţitia. 

 Učiteľ uplatňuje partnerský prístup, jeho úlohou je pozitívne podporovať ţiakov, 

pričom je však potrebná dôslednosť pri dodrţiavaní dohodnutých pravidiel, a to najmä 

aktívne počúvanie, dôvera, vzájomná úcta, pravdivosť v slovách a činoch. 

 Komunita je pravidelne sa schádzajúce spoločenstvo ţiakov a učiteľa, ktoré sa 

navzájom delí o svoje skúsenosti, záţitky a pocity. 

 Ţiaci i učiteľ sedia spolu v kruhu, majú vzájomný očný kontakt a môţu nerušene 

komunikovať, čo výrazne rozvíja ich komunikačné zručnosti a precvičuje schopnosť 

aktívneho počúvania.  

 Kruh vyjadruje rovnocennosť vzájomných, vzťahov, nemá začiatok ani koniec, všetci 

sedia v pribliţne rovnakej výške. Všetci, teda učiteľ aj ţiaci, sú v rovnocennej pozícii. 

 

ROVESNÍCKE UČENIE – vzájomné učenie sa 

Jedna z  foriem rozvoja kompetencií ţiakov, v  rámci ktorej vyuţívajú svoje zručnosti a 

vedomosti pri riešení problémov v konkrétnych situáciách. Prínosom je aj práca v tíme, ktorej 
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je tieţ potrebné sa priučiť. Je to teda príleţitosť pre osvojenie si jej základov, zoznámenie sa 

so skupinovou dynamikou, zručnosťami, ako riešiť konflikty v tíme. 

 

2 hlavné podmienky v edukácii:  

 zmeniť spôsob vyučovania vo formálnom vzdelávaní,  

 viac prepojiť formálne a neformálne učenie sa, a tým eliminovať negatívne postoje 

ţiakov k škole a k vzdelávaniu. 

 

Absolvent primárneho vzdelávania našej školy by mal mať: 

 osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, finančnej, prírodovednej, 

kultúrnej a environmentálnej gramotnosti, 

 základy pre osvojenie si účinných techník učenia sa,  

 predpoklady na to, aby si váţil sám seba i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo 

komunikovať a spolupracovať.  

 

Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania by mal: 

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

vyjadrovania,  

 zvládnuť základy dvoch  svetových  jazykov,  a to:  

prvý cudzí jazyk na úrovni A2 a druhý cudzí jazyk na úrovni A1, 

 byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a vyuţívať pri učení rôzne zdroje informácií, 

 osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami,  

 efektívne vyuţívať počítač,  

 poznať metódy prírodných vied a diskutovať o prírodovedných otázkach, 

 vedieť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, 

 mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s 

vedomosťami zo všeobecných dejín, 

 dobre poznať región, v ktorom ţije a vyrastá, 

 mal by byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, 

 starať sa o svoje fyzické a psychické zdravie,  

 byť si vedomý svojich kvalít, 

 byť pripravený uplatniť sa na strednej škole, 

 byť zodpovedný za svoj ţivot. 
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vzdelávacia 

oblasť 

 

vyučovací predmet 

ročník 
primárne 

vzdelávanie 

ročník 
nižšie stredné 
vzdelávanie 

1. 2. 3. 4. ∑ 5. 6. 7. 8. 9. ∑ 

 
Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 9 8 7 7 31 5 5 4 5 5 24 

anglický jazyk 
  

3 3 6 3 3 3 3 3 15 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

matematika 4 4 4 4 16 4 4 4 4 5 21 

informatika 
  

1 1 2 1 1 1 1 
 

4 

 

 

 

 
Človek a 

príroda 

prvouka 1 2 
  

3 
      

prírodoveda 
  

1 2 3 
      

fyzika 
      

2 1 2 1 6 

chémia 
       

2 2 1 5 

biológia 
     

2 1 2 1 1 7 

 

 

 
Človek a 
spoločnosť 

vlastiveda 
  

1 2 3 
      

dejepis 
     

1 1 1 1 2 6 

geografia 
     

2 1 1 1 1 6 

občianska náuka 
      

1 1 1 1 4 

Človeka 

hodnoty 

etická výchova/náboţenská 

výchova/náboţenstvo 
1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

 
Človek a 
svet práce 

pracovné vyučovanie 
  

1 1 2 
      

technika 
     

1 1 1 1 1 5 

 
Umenie a 

kultúra 

hudobná výchova 1 1 1 1 4 1 1 1 1 
 

4 

výtvarná výchova 2 2 1 1 6 1 1 1 1 1 5 

Zdravie 

a pohyb 
telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 

 
základ 20 20 23 25 88 24 25 26 27 25 127 

 
voliteľné (disponibilné) hodiny 2 3 2 1 8 3 4 4 3 5 19 

 
spolu 22 23 25 26 96 27 29 30 30 30 146 
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2. 4 Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a ŠkRUP 

 

 
vzdelávacia 

oblasť 

 

vyučovací predmet 

ročník 

primárne vzdelávanie 

ročník 

nižšie stredné vzdelávanie 

1. 2. 3. 4. ∑ 5. 6. 7. 8. 9. ∑ 

 
Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 9 9 8 8 34 5 5 4 5 5 24 

anglický jazyk 2 2 3 3 10 5 4 4 3 5 21 

nemecký jazyk       2 2 2 2 8 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

matematika 4 4 4 4 16 5 4,5 4 5 5 23,5 

informatika   1 1 2 1 1 1 1 1 5 

 

 

 

 
Človek a 

príroda 

prvouka 1 2   3       

prírodoveda   2 2 4       

fyzika       2 1 2 1 6 

chémia        2 2 1 5 

biológia      2 1 2 1 1 7 

 

 

 
Človek a 

spoločnosť 

vlastiveda   1 2 3       

dejepis      1 1,5 1,5 1 2 7 

geografia      2 1 1,5 1 1 6,5 

občianska náuka       1 1 1 1 4 

Človeka 

hodnoty 

etická výchova/náboţenská 

výchova/náboţenstvo 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

 
Človek a 

svet práce 

pracovné vyučovanie   1 1 2       

technika      1 1 1 1 1 5 

 
Umenie a 

kultúra 

hudobná výchova 1 1 1 1 4 1 1 1 1  4 

výtvarná výchova 2 2 1 1 6 1 1 1 1 1 5 

Zdravie 

a pohyb 
telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 

 
základ 20 20 23 25 88 24 25 26 27 25 127 

 
spolu 22 23 25 26 96 27 29 30 30 30 146 
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2. 5 Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudenie do ďalšej práce, 

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie 

vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov 

vychádzame z dokumentu: 

 

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy 

 

Hodnotenie ţiaka v rámci vzdelávania podľa školského zákona 245/2008 Z. z. vykonávame 

podľa úrovne dosiahnutých výsledkov. Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov na 

vysvedčení pre prvý ročník hodnotíme slovne stupňami: 

a) dosiahol veľmi dobré výsledky, 

b) dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

v 2. – 4. ročníku klasifikáciou a výchovné predmety nie sú klasifikované,   

v 5. - 9. ročníku - klasifikáciou - všetky predmety sú hodnotené  známkou.  

Hodnotenie integrovaného (ale aj kaţdého) ţiaka je treba nastaviť vţdy veľmi citlivo a 

individualizovane, čo umoţňuje pomerne široko aj Metodický pokyn na hodnotenie 22/2011 a 

jeho príloha. Stále viac je potrebné viesť ţiakov aj k sebahodnoteniu (vlastnej zodpovednosti) 

a vyuţívať viac formatívne hodnotenie. U ţiaka so ŠVVP prebieha hodnotenie aj v súčinnosti 

s centrom (podľa MP 22/2011), odbornými zamestnancami školy, triednym učiteľom a 

Pedagogickou radou. Všeobecné princípy by mali byť stanovené aj v ŠkVP školy, špecifické 

podmienky v IVP. Cieľom je, aby dieťa postupne nepotrebovalo špecifickú podporu v 

hodnotení, resp., aby bola individualizovaná podpora poskytovaná všetkým ţiakom, pričom je 

dôleţité, aby ţiak so ŠVVP nebol hodnotením viditeľne zvýhodňovaný a segregovaný.  

Hodnotenie ţiaka (vzdelávaného podľa IVP) sa uskutočňuje vzhľadom na jeho vlastný 

progres, nie v porovnaní s ostatnými ţiakmi. Kaţdé dieťa chce a potrebuje zaţívať úspech, 

ktorý ho posúva dopredu, aby rástlo. Ţiak nemá opakovať ročník z tých vyučovacích 

predmetov, v ktorých je jeho neúspech dôsledkom jeho diagnózy. Podobne aj v prípade 

zníţenej známky zo správania u ţiakov s príslušnou diagnózou (napr. Aspergerov syndróm, 
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ADHD, poruchy správania, autizmom a pod.). Malo by to byť skôr výnimkou, ale ak sa to 

javí ako nevyhnutné, je potrebné dostatočne včas urobiť všetky preventívne a podporné 

opatrenia. Za veľmi špecifických a dobre podchytených opatrení je moţné ţiaka nechať 

opakovať ročník, či zníţiť známku zo správania, ale je potrebné vţdy myslieť na ďalší 

podporný servis a vyuţívať toto opatrenie skutočne zriedkavo (upozorňujú na to neustále aj 

štatistiky OECD, 2012; Učiace sa Slovensko, 2018, s. 19; NPRV, 2018, s 51). Takýmto 

krokom by však malo spravidla predchádzať aj odborné posúdenie a vyjadrenie z centra a 

konzultácia s rodičom (Metodického pokynu 22/2011, čl. 2, ods. 1e; čl. 9, ods. 4, príloha číslo 

2 k MP, ods. 1, porov. aj materiál ŠŠI, 2018, s. 25 a s. 56). Pri kaţdom kroku je tieţ potrebné 

mať na zreteli aj ďalší kariérový smer ţiaka.  

Na vysvedčení i vo výkazoch sa uvádzajú doloţky v súlade s Metodickým pokynom 

na hodnotenie ohľadne IVP (čl. 4 ods. 16 a 20 a v prílohe č.2, ods. 22), príp. aj iné 

skutočnosti, úprava rozsahu učiva, oslobodenie z jednotlivých predmetov, vzdelávanie ţiaka 

podľa  variantu A/B/C a pod. V doloţke vysvedčenia je tieţ moţné aj stručne uviesť ţiakovi 

krátke slovné hodnotenie o jeho pokrokoch a práci počas roka (čl. 4, ods. 16, MP 22/2011). 

Písomné vyhodnocovanie IVP (v minulosti tlačivo H) sa nevyţaduje robiť, dôleţité je, aby 

IVP odráţalo vţdy aktuálne potreby ţiaka. Pri hodnotení učebných výsledkov ţiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodrţiavame: 

 

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy príloha č. 2 

 

Dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali ţiakov na úspešných a 

neúspešných. Hodnotenie robíme na základe určitých kritérií prostredníctvom, ktorých 

sledujeme vývoj ţiaka. Odlišujeme hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 

 

2. 6 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

 

Veľkú váhu prikladáme systému kritérií na hodnotenie zamestnancov v zmysle 

Zákona č. 138/2019 Z. z. - Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Priebeţne monitorujeme aktivity 

zamestnancov a hodnotíme ich na základe poznatkov získaných: 

- pozorovaním, hospitačnou činnosťou, individuálnymi rozhovormi, 

- analýzou predpísaných písomných prác, 

- referenciami od ţiakov, rodičov a iných odborných zamestnancov, 
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- vyhodnocovaním výsledkov rôznych typov súťaţí a predmetových olympiád, 

- vyhodnocovaním úspešnosti externých testovaní, 

- zhodnotením dosahovaných výchovno-vyučovacích výsledkov, 

- hodnotením činnosti pedagóga v oblasti ďalšieho vzdelávania,  

- vyhodnocovaním plnenia činností zadaných nad rámec pracovných úloh     

Jedenkrát ročne sú tieto poznatky zhrnuté v periodickom sumatívnom hodnotení v 

rámci hodnotiaceho pohovoru so zamestnancom, ktorý je zaloţený na čiastkových výsledkoch 

formatívnych hodnotení zameraných na minulé výkony, ale zároveň je impulzom pre jeho 

profesijný rozvoj a kariérny rast.  

Cieľom vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je 

harmonizácia aktivít výchovno-vyučovacieho procesu a zvyšovanie kvality práce jednotlivých 

zamestnancov. Má viesť k zlepšovaniu výkonu a nepretrţitému rozvoju kompetencií 

zamestnancov, k motivácii pedagógov, aby sami sledovali a hodnotili svoj pracovný výkon a 

pracovné správanie a menili ich kvalitu prostredníctvom profesijného rozvoja a 

sebavzdelávania a tým zvyšovali kvalitu celej organizácie. 

 

2. 7 Podmienky pre vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

Kaţdé dieťa má právo na kvalitné, bezplatné základné vzdelávanie bez diskriminácie 

na základe rovnakých príleţitostí v spoločenstve, v ktorom ţije a nesmie byť vylúčené zo 

všeobecného systému vzdelávania (Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím, čl. 7, ods. 2; čl. 24; čl. 30, ods. 5d, Dohovor o právach dieťaťa, čl. 3.1; čl. 23 a 

28, porov. aj POP 2018/2019, bod. 1.6.13.7, Štátna školská inšpekcia, ďalej len ŠŠI, 2018). 

Primárnym zámerom všetkých aktérov školy vrátane rodičov je starostlivosť o všetkých 

ţiakov a ich záujem (porov. aj zákon o rodine, článok I.1), s osobitným zreteľom na 

poznávanie potrieb a rešpektovanie rôznorodosti detí. 

Aktuálne vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej 

len ŠVVP) v integrácii by sa malo postupne transformovať k zabezpečeniu inkluzívnej 

podpory potrieb všetkých ţiakov a všetkých aktérov školy tak, aby sa vzdelávanie ţiaka stalo 

komplexným procesom učenia a socializácie so zameraním na rozvoj osobnosti v súlade s 

jeho predpokladmi stať sa harmonickou osobnosťou (§2 f, g školského zákona). Inkluzívne 

vzdelávanie, ako ho bliţšie opisuje aj príloha 2, je  cieľom reformy vzdelávania a k nej 

smerujú naše čiastkové ciele v dočasnom stave „integrácie“. 
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Tento materiál sumarizuje na jednom mieste základné legislatívne, filozofické a 

praktické usmernenia, ktoré môţu školám pomôcť lepšie realizovať vzdelávanie formou 

integrácie ţiakov so ŠVVP (ďalej len integrácia) smerom k postupnej inkluzívnej edukácii, ku 

ktorej sa Slovenská republika hlási a zaväzuje napr. v Programovom vyhlásení vlády 2016, 

ale aj v Národnom programe rozvoja ţivotných podmienok osôb so zdravotným postihnutím 

na roky 2014 – 2020. Uvedený sprievodca vychádza z Interného metodického materiálu ŠŠI k 

školskej integrácii (2018), z beţných legislatívnych textov, z Indexu inklúzie (2002), z 

dokumentov UNESCO (2009) či konceptu Učiaceho sa Slovenska (2018) a predpokladá 

ďalšie rozpracovanie v materiáli Stratégia postupného rozvoja inkluzívneho vzdelávania na 

Slovensku ako súčasť Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (2018). Jeho 

cieľom je tieţ ponúknuť prehľad, usmerniť a doplniť osobitosti procesu integrácie vo vzťahu 

k špecifikám vzdelávacích programov pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením a 

všeobecným intelektovým nadaním (ďalej len VP, ŠPÚ, 2016, 2017). Je impulzom k 

prechodu od ţivelnej integrácie ku vybudovaniu  inkluzívnej kultúry na školách. 

 

1. Predchádzanie rizikám a prevencia na školách 

Včasná depistáţ a prevencia vzniku a rozvoja porúch zdravia, vývinu a správania  ţiakov 

v rámci výchovy a vzdelávania musia patriť k najdôleţitejším úlohám školy. Zabezpečenie 

štandardnej sluţby odborného tímu: školského psychológa, špeciálneho pedagóga, liečebného 

pedagóga a ďalších odborníkov je mimoriadne návratná investícia. Zniţuje riziká vzniku 

sociálno-patologických javov, šikanovanie, kriminalitu, extrémizmus, predčasné ukončenie 

školskej dochádzky a zvyšuje pohodu, spoluprácu, ale i výsledky v medzinárodných 

testovaniach a uplatnenie na trhu práce (Správa o stave včasnej intervencie na Slovensku, 

2018, Správy OECD, 2013, 2012, 2010, RAN, 2015, UNESCO, 2016, štúdie SAHA, 2016; 

HBSC, 2014; IVP, 2018; VÚDPaP, 2016). 

Kľúčovú úlohu v týchto aktivitách preto zohráva tím odborníkov na školách, ktorý je 

nevyhnutným predpokladom pre fungovanie integrácie a jej posun smerom k inklúzii (Správa 

o stave a úrovni integrácie, materiál ŠŠI, 2018; Opatrenia na podporu menej úspešných 

ţiakov, ŠŠI, 2018; POP 2018/2019). Podpora v školách má byť ponúkaná všetkým deťom, 

napr. aj v prípade akútnej krízy, v prípravnej fáze integrácie, či v prevencii, deťom cudzincom 

a pod.  

Pred nástupom dieťaťa do školy je veľmi dôleţitá súčinnosť a spolupráca zákonných 

zástupcov (ďalej len rodič), poradenských zariadení a materských škôl (ďalej len MŠ) so 

základnými školami (ďalej len ZŠ). V neskoršej fáze to môţe zníţiť nielen počet 



Základná škola Karloveská 61 Bratislava 

 

 40 

integrovaných ţiakov, ale najmä zmierniť riziko ťaţšej adaptácie dieťaťa so  ŠVVP v škole. 

Je dôleţité poučiť rodičov, aby poskytli škole všetky potrebné údaje o zdravotnom a 

psychickom stave ţiaka (§ 144, ods. 7 písmeno d školského zákona), nakoľko škola tieto 

údaje získava a spracováva na základe § 11 ods. 6 školského zákona. V prípade  ťaţšieho 

zdravotného obmedzenia môţe po dohode s rodičom triedny učiteľ alebo odborný 

zamestnanec školy navštíviť dieťa aj priamo v domácom prostredí a ešte pred nástupom do 

školy pomenovať jeho potreby a vyjasniť si vzájomné očakávania. Odborný tím navrhne 

potrebné úpravy, pomôcky, bude hľadať optimálne riešenia, príp. podľa potreby sa podá aj 

ţiadosť o asistenta (do 24. mája roku predchádzajúceho nástupu dieťaťa do školy). Príprava 

triedneho učiteľa a citlivá komunikácia s ostatnými ţiakmi i rodičmi je v začiatku úplne 

zásadná, rovnako ako vytváranie prijímajúcej klímy a bezpečného prostredia pre všetkých 

ţiakov. 

Je vhodné v koordinácii triedny učiteľ a odborní zamestnanci školy ponúkať tréningy 

fonematického uvedomovania, programy rozvoja grafomotoriky, rozvoja pozornosti, 

preventívne a adaptačné aktivity zamerané na vzťahy v triede, artefiletiku a iné preventívne 

programy a to nielen v MŠ, ale aj ako súčasť priamej práce v začiatku 1. ročníka so všetkými 

deťmi napr. počas prvých týţdňov ich adaptácie. (Porov aj. Opatrenia na podporu menej 

úspešných ţiakov, materiál ŠŠI, 2018.) Dôleţité sú depistáţe a včasné identifikovanie 

čiastkových deficitov a ich podchytenie. Odborný tím ponúka poradenstvo aj vyučujúcim a 

rodičom a navrhuje opatrenia pri predchádzaní ťaţkostiam ţiakov.  

Ak by v priebehu školskej dochádzky škola aj napriek dlhodobej intervencii a prevencii 

usúdila, ţe niektorý ţiak nenapreduje pri beţnej podpore, triedny učiteľ odporučí rodičovi 

navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo Centrum 

špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré sú  zaradené do siete škôl a školských zariadení 

(ďalej len centrum), ak tak uţ nebolo urobené v predškolskom veku. V záujme ţiaka sa potom 

uplatní odporúčanie centra na zmenu formy vzdelávania (integrácia v beţnej triede, špeciálna 

trieda alebo špeciálna škola podľa §94 ods. 1 školského zákona). Rodič s akoukoľvek zmenou 

formy vzdelávania musí súhlasiť (§ 29 ods. 10 a § 108 školského zákona). V prípade sporu 

môţe o veci rozhodnúť i súd, nakoľko záujem dieťaťa musí byť na prvom mieste, pričom pre 

dieťa je vţdy najlepšie, keď sa dospelí dokáţu dohodnúť. 

 

2. Formálny proces integrácie a dokumentácia 

Formálny proces integrácie prebieha podľa nasledovnej schémy a krokov: 
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 Ak ide o ţiaka, ktorého ŠVVP sú identifikované pred nástupom do ZŠ, je nevyhnutné, 

aby rodič, ktorý je dlhodobo sprevádzaný centrom, inicioval spolu s daným centrom 

dostatočne včas prípravu pôdy pre proces integrácie v ZŠ. Ak nastane identifikácia 

ţiaka pri zápise alebo počas školskej dochádzky, rodič navštívi centrum v súčinnosti 

so školou, ktorá pripraví pre centrum aj svoje pozorovania. 

 Po absolvovaní vyšetrenia sa škola i rodič riadia závermi vyšetrenia. Pri 

diagnostikovaní ŠVVP a odporúčaní formy vzdelávania rodič podá ţiadosť o 

integráciu ţiaka (podáva sa iba raz, nie kaţdý rok znova) a priloţí príslušné správy.  

 Škola sa oboznámi so závermi správ a prerokuje potreby ţiaka aj v Pedagogickej rade. 

Riaditeľ nedáva súhlas ani rozhodnutie o zmene formy vzdelávania. Ţiak má po 

ţiadosti rodiča a potvrdení ŠVVP zo strany centra právo na integráciu, pričom úlohou 

školy je v spoločnej súčinnosti s rodičom a centrom vytvoriť podmienky. Riaditeľ  

školy nemôţe odmietnuť prijať a vzdelávať ţiaka s diagnostikovanými ŠVVP, ktorý 

do tejto školy patrí podľa bydliska (§ 20, ods. 5, školského zákona). Škola resp. 

určený zamestnanec vyplní tlačivo Návrh na vzdelávanie ţiaka so ŠVVP, kde sa 

uvedie dátum prerokovania na pedagogickej rade a rodič je poučený o všetkých 

právach a povinnostiach spojených s integráciou.  

 Druhá časť záznamu o prehodnotení návrhu na zmenu formy vzdelávania ţiaka sa 

vypĺňa iba pri ukončení integrácie alebo prechode z integrácie do špeciálnej 
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triedy/školy či naopak. Inak sa daná časť nevypĺňa. Prehodnotenie musí byť potvrdené 

centrom a so súhlasom rodiča. 

 Po uplynutí času potrebného na ďalšie pozorovania ţiaka, oboznámenie všetkých 

aktérov s potrebami ţiaka a po spoločnom hľadaní ciest pre jeho najlepšiu podporu, 

triedny učiteľ spolu s odbornými zamestnancami vypracuje individuálny vzdelávací 

program (ďalej len IVP).  

 Ţiak so ŠVVP v školskej integrácii postupuje podľa Školského vzdelávacieho 

programu (ďalej len ŠkVP) príslušnej školy (vrátane učebných plánov) ak nie je 

centrom odporúčané inak. Ak si špeciálne potreby ţiaka vyţadujú úpravy oproti ŠkVP 

školy, škola mu na základe odporúčania centra vypracuje IVP a ţiak postupuje podľa 

týchto upravených podmienok. V ŠkVP sú uvedené personálne, materiálne a 

organizačné podmienky príslušnej školy pre zabezpečenie vzdelávania všetkých 

ţiakov, čo je pre všetky školy veľká výzva k budovaniu inkluzívnej kultúry, ktorá 

vedie k vytváraniu individualizovanej podpory pre všetky deti bez rozdielu. 

 Hoci počet ţiakov so ŠVVP v jednej triede nie je legislatívou obmedzený, je 

nevyhnutné, aby riaditeľ prispôsobil zoskupenie ţiakov v triede dynamike a potrebám 

celej triedy i učiteľa.  

 Integrácia môţe byť aj zo špeciálnej školy alebo triedy do beţnej školy a môţe byť aj 

veľmi prospešná. Ak teda centrum vníma ţiaka špeciálnej školy alebo triedy ako 

pripraveného na integráciu do beţnej triedy ZŠ, vydá odporúčanie na vzdelávanie 

formou integrácie. Mimoriadne dôleţité je, aby tento proces bol veľmi citlivý. 

Postupnou adaptáciou, kratšími pobytmi, čiastočnou aţ úplnou participáciou v novej 

triede, v nových podmienkach je potrebné nastaviť integráciu v najlepší prospech 

ţiaka so ŠVVP a ostatných ţiakov triedy i všetkých aktérov školy. 

 

3. Individuálny výchovno - vzdelávací program (IVVP) 

Individuálny vzdelávací program je aktuálne štandardnou súčasťou podmienok 

vzdelávania ţiakov so ŠVVP v školskej integrácii (Inovovaný štátny vzdelávací program, 

2015, s. 15). Školám sa odporúča vypracovávať v integrácii IVP, ak je to potrebné (Dodatok k 

VP č. 2), t. j. ak ţiak potrebuje nejaké špecifické úpravy oproti ŠkVP školy. Jednotlivé VP 

slúţia ako metodická podpora pre centrá pri individualizovaní odporúčaní v správach 

jednotlivým ţiakom a pre školy pri vypracovaní IVP. Predmety špecifickej podpory a RUP 
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jednotlivých VP nie sú v integrácii záväzné, je vecou IVP stanoviť v súlade s odporúčaniami 

centra, akou formou bude prebiehať špecifická podpora ţiaka.  

Najčastejšie nedostatky IVP podľa Správy o stave a úrovni integrácie a materiálu ŠŠI 

(2018) bývajú formalizmus, nedostatočne stanovené ciele, nezapracovanie odporúčaní centier, 

nedostatočný počet odborných zamestnancov a vysoký počet ţiakov so ŠVVP v triedach, čo 

komplikuje uplatňovanie individuálneho prístupu. Základné princípy a zásady tvorby IVP sú 

preto nasledovné:  

 IVP vypracúva triedny učiteľ a školský špeciálny pedagóg v spolupráci s ostatnými 

vyučujúcimi, odborným tímom školy a v súlade s odporúčaniami centra po podpísaní 

Návrhu na vzdelávanie. Vypracovanie vyţaduje dostatočný časový priestor 

pozorovania a nastavenia podmienok (cca. 30-60 dní príp. podľa situácie a ťaţkostí 

ţiaka, napr. u ţiaka s pervazívnou vývinovou poruchou to môţe trvať dlhšie, kým sa 

nastavia optimálne podmienky). 

 Pre zvyšovanie kvality fungovania integrácie na ceste k inklúzii nestačí iba oboznámiť 

rodiča ţiaka s IVP, ale je potrebné ho do tvorby a procesu IVP aj aktívne zapojiť a 

spolupracovať s ním. Rovnako tak môţe byť dôleţité citlivo komunikovať princípy 

IVP aj so samotným ţiakom ba niekedy aj  s triedou (podľa veku a typu ťaţkostí) ako 

prostriedok podpory rôznorodosti, procesu rastu, vlastnej snahy, slobody a 

zodpovednosti kaţdého ţiaka. 

 IVP sa môţe priebeţne kedykoľvek upravovať (napr. aj emailom, cez Edupage, 

formou zápisníc zo stretnutí a pod.) flexibilne a podľa aktuálnych potrieb ţiaka s 

konsenzuálnym súhlasom a  informovaním všetkých aktérov (rodiča i ostatných 

učiteľov). Nie je potrebné, aby sa IVP vytváral nanovo kaţdý školský rok, má sa 

aktualizovať priebeţne podľa potrieb alebo napr. pri prechode na II. stupeň, pri zmene 

školy a pod. 

 IVP zohľadňuje aktuálnu vzdelávaciu situáciu ţiaka, jeho zdroje, potenciál a špecifiká, 

pomenúva potrebné podporné a terapeuticko-výchovné opatrenia, vychádza z 

usmernení centier, zo samotných princípov a obsahu príslušných VP, určuje 

dosiahnuteľné ciele vzdelávania ţiaka tak, aby jeho pokroky bolo moţné priebeţne 

kontrolovať. Dôleţité je, aby sa nekládli limity, ale hľadali sa moţnosti, ako podporiť 

účasť na dianí v triede a rozvíjaní zdrojov ţiaka. 

 Vzhľad, formu a obsah IVP neurčuje ţiaden všeobecne záväzný predpis aj preto, ţe 

IVP má odráţať jedinečnosť potrieb ţiaka. IVP bude v konečnom dôsledku vţdy iba 
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písomný dokument a nikdy nebude odráţať celú dynamiku podpory ţiaka. Vţdy treba 

mať na zreteli, ţe najdôleţitejšie je to, čo sa skutočne pre ţiaka robí („ţité IVP“), čo sa 

dá vidieť i skontrolovať aj na spokojnosti ţiaka, spoluţiakov, učiteľa a rodiča. 

 Napredovanie ţiaka a jeho IVP sleduje aj poradenské centrum, ktoré integráciu 

odporučilo. Môţeme odporúčať aspoň raz ročne osobnú návštevu poradenských 

pracovníkov v škole a sledovanie zapracovania poradenských odporúčaní do ţivota 

ţiaka a školy. Ak integrácia zlyháva, je vhodné, ak centrum v prípade zistených 

nedostatkov ústne alebo písomne upozorní riaditeľa, zriaďovateľa, príp. aj ŠŠI alebo v 

prípade rodiča aj sociálnu kuratelu, ak je to nevyhnutné pre podporu potrieb ţiaka. 

 Ţiak so ŠVVP sa v rámci vyučovania môţe zúčastňovať odborných logopedických, 

liečebno či špeciálno-pedagogických a psychologických intervencií (alebo predmetov) 

s prihliadnutím na rozvrh, ŠkVP a aktuálne podmienky školy (Inovovaný štátny 

vzdelávací program, 2015, s. 16), pričom môţe ísť o individuálnu, skupinovú či 

celotriednu inkluzívnu podporu v rámci vyučovania či v mimoškolských aktivitách 

(napr. v rámci preventívnych, depistáţnych programov, diferencovaného vyučovania, 

školy v prírode, práce asistenta učiteľa či odborného zamestnanca a pod.). Konkrétne 

počty hodín intervencií a ich organizácia sa stanovia individuálne v súčinnosti 

všetkých aktérov. 

 Spoločná inkluzívna práca a podpora od odborného a pedagogického zamestnanca či 

asistenta priamo v triede má byť veľmi citlivo smerovaná od individuálnej podpory 

ţiaka so ŠVVP, cez adaptáciu, integráciu, skupinovú prácu, socializáciu aţ k súbeţnej 

inkluzívnej podpore všetkých ţiakov v celej triede. Špecifická podpora a sluţby 

ţiakovi v integrácii sa môţu postupne transformovať na občasné konzultácie a 

kontrola pokrokov so ţiakom, učiteľmi, rodičom, alebo formou supervízie a 

mentoringu. V niektorých obdobiach môţe byť podpora akútnejšia a intenzívnejšia 

ako napr. v 1. ročníku, v 5. ročníku pri prechode na II. stupeň, v 7. ročníku v puberte, 

počas rozvodu, či iných krízových situáciách, ale potom v iných obdobiach môţe byť 

zase podpora menej intenzívnejšia, príp. uţ len ako súčasť inkluzívnej podpory 

všetkých ţiakov. 

 Na ţiadosť rodiča, ak je to v záujme ţiaka a ostatných účastníkov vzdelávania (napr. 

ţiaka s Aspergerovým syndrómom, ADHD, poruchy správania a i. ) a ak si to 

vyţadujú dočasné okolnosti, moţno v rámci IVP upraviť dochádzku ţiaka do školy 

podľa § 26 ods. 2 školského zákona individuálnym učebným plánom v niektorých 
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predmetoch alebo v určitom období, pričom nie je nevyhnutné ţiaka oslobodiť od 

povinnosti dochádzať do školy na základe § 24 ods. 2 písm. a) Školského zákona. (1. 

6. 13. 11, POP 2018/2019). Celý tento proces má mať inkluzívny charakter od menšej 

participácie postupne k väčšej (vychádzajúc aj z materiálu ŠŠI, 2018). Určite to 

nesmie viesť k dlhodobej neprítomnosti ţiaka na vyučovaní a k nútenému domácemu 

vzdelávaniu. Čiastočné oslobodenie má byť v úzkej spolupráci s centrom, na ţiadosť 

rodiča a má smerovať k podpore ţiaka a tréningu mäkkých zručností pre lepšie 

zvládanie účasti na vyučovaní. 

 Ak ţiakovi jeho zdravotný stav neumoţňuje vzdelávať sa v škole (napr. leţiaci pacient 

a pod.), tá mu  zabezpečí cez status individuálneho vzdelávania (§ 24 ods. 3 školského 

zákona) aspoň 2 hodiny týţdenne účasť na vzdelávaní, napr. vysielaním pedagóga do 

rodiny. V prípadoch dlhodobejších oslobodení je potrebné, aby určený pedagóg 

predkladal polročné správy o stave napredovania ţiaka, pričom správa je podkladom 

na Pedagogickú radu pre uzavretie klasifikácie. V takomto prípade sa nerealizujú 

komisionálne skúšky (§ 24 ods. 8 školského zákona). 

 Úpravy učiva nie je nutné v IVP rozpísať tak, ţe sa kopírujú celé učebné osnovy 

predmetu kaţdý rok. Stačí iba uviesť zmeny (cieľov, obsahu, výkonu) oproti ŠkVP 

školy. Stručnosť a flexibilita je veľmi dôleţitá. IVP by mal skôr upozorniť v ktorých 

predmetoch, a ktoré typy zručností sú oslabené alebo naopak nadpriemerne rozvinuté 

a akým spôsobom sa úpravy vykonajú (či zjednodušením niektorých tematických 

celkov, alebo - v prípade nadaných ţiakov - rozšírením, obohatením alebo 

akceleráciou učiva). Je na priebeţnom sledovaní odborných zamestnancov a 

predmetových učiteľov, aby vedeli odhadnúť, čo ţiak zvládne, v akej kvantite a 

kvalite, čo sa môţe v priebehu času aj meniť i zlepšovať. Učiteľ by mal byť preto 

schopný spolu s rodičom, ţiakom, odborným zamestnancom i centrom úpravy učiva 

flexibilne zvaţovať, a tak to uviesť aj do IVP a po nejakej dobe to vyhodnotiť a 

nastaviť ďalšie kariérové smerovanie ţiaka.  

 Oslobodenie od predmetu druhý cudzí jazyk vychádza z moţností ţiaka a dohody 

školy, rodiča a centra. Môţe sa  predmetu prípadne zúčastňovať, ale nebude 

klasifikovaný (čl. 4, ods. 13 MP 22/2011). Oslobodenie od druhého cudzieho jazyka u 

integrovaných ţiakov, príp. od iných predmetov v súvislosti s ich ZZ (napr. TSV) sa 

riadi rozhodnutím riaditeľa (na základe §5 ods. 3e zákona 596/2003) a súhlasom, resp. 

ţiadosťou rodiča s odporúčaním centra alebo obvodného lekára podľa príčiny 
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znevýhodnenia. Akékoľvek úpravy treba realizovať s ohľadom na ďalší kariérový rast 

ţiaka a výber strednej školy (ďalej len SŠ). 

 Z pokynov k Testovaniu 9 (2018/2019) vyplýva, ţe ţiaci so ŠVVP pri testovaní môţu 

pouţívať kompenzačné pomôcky, vrátane vzorcovníkov, PC, kalkulačiek, slovníkov, 

príp. iných pomôcok, čo ale rovnako predpokladá, ţe ich ţiaci pouţívajú aj počas celej 

školskej dochádzky, čiţe beţne na vyučovacích hodinách, či písomkách. 

 

4. Triedny učiteľ a ostatní učitelia 

Triedny učiteľ usmerňuje utváranie podmienok vzdelávania ţiaka so ŠVVP podľa § 29 

ods. 10 školského zákona v spolupráci so všeobecným lekárom pre deti a dorast a s centrom 

(§ 5 ods. 4 vyhlášky o ZŠ 320/2008). Triedny učiteľ je zároveň kľúčovou vzťahovou osobou 

v triede, ktorá koordinuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a teda je v prvom rade  zodpovedný 

za podporu svojich ţiakov a spoluprácu s rodičmi, čo sa musí stále viac prejaviť aj v jeho 

finančnom ohodnotení. V inkluzívnom koncepte sa (triedny) učiteľ zameriava na podporu a 

pomoc všetkým ţiakom, napr. aj ţiakom v kríze, cudzojazyčným ţiakom a pod. Odborní 

zamestnanci nemajú suplovať prácu učiteľov či rodičov, ale im pomáhať, podporovať, 

sprevádzať a supervidovať ich. 

Ţiak so ŠVVP je poškodzovaný, ak mu škola, učitelia, odborníci nemôţu alebo nedokáţu 

zabezpečiť úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní, 

ktoré vyplývajú z jeho potrieb, a ak učiteľ nepozná a nerealizuje potrebnú individuálnu 

starostlivosť (NÚCEM, 2015; materiál ŠŠI, 2018). Je preto dôleţité vyuţívať inovatívne 

prístupy, metódy a moderné učebné pomôcky na vyučovaní (niekoľko príkladov inkluzívnej 

praxe je aj v prílohe 3, napr. univezálny dizajn vo vyučovaní, co-teaching, team-teaching, 

rovesnícke učenie, medzigeneračné učenie, skupinová práca, projektové  vyučovanie, 

obrátená hodina a pod.), relaxačné prestávky, rozvíjať sebahodnotenie ţiakov, vyuţívať 

slovné hodnotenie (materiál ŠŠI, 2018; Opatrenia na podporu menej úspešných ţiakov) a v 

nových trendoch sa aj vzdelávať. 

V inkluzívnom koncepte je nevyhnutné vyhnúť sa akémukoľvek zdôrazňovaniu a 

pomenovávaniu diagnóz a integrácie ţiakov v triede, čítaniu ich mien ako „dyskárov“ na 

hodinách v triede napr. na slovenskom jazyku či na rodičovskom zdruţení, porovnávaniu ich 

hodnotenia pred celou triedou a pod. Na druhej strane je dobré postupne ţiakov učiť vnímať 

vzájomnú rozmanitosť a viesť ich k tomu, ţe vzájomná odlišnosť prináša aj obohatenie, či 

nové spôsoby riešenia (porov. aj Správa o stave a úrovni integrácie, ŠŠI, 2018). V otvorenom 
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prostredí triedy dokáţu všetci ţiaci preţívať rešpekt a úctu medzi sebou navzájom a rozumieť 

vlastným špecifickým potrebám i potrebám kaţdého v triede vrátane učiteľa. 

Je potrebné zabezpečiť podľa článku 30 ods. 5d) Dohovoru (1.5.13.9 POP 2017/2018, 

materiál ŠŠI, 2018) aby aj ţiaci so ŠVVP mali rovnaký prístup ako ostatní ţiaci k účasti na 

hrách, rekreačných, záujmových a športových aktivitách vrátane účasti na uvedených 

činnostiach v školách, napr. exkurzie, škola v prírode a i. za účasti asistenta, či odborných 

zamestnancov. 

 

V Bratislave 02. septembra 2021 

 

Mgr. Lucia Olšavská 

Metodička, koordinátorka ŠkVP „Škola, ktorej to myslí“ 

 


