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Charakteristika školy

Veľkosť školy

Obecná škola s právnou subjektivitou od 1. júla 2002 s maximálnou kapacitou 600 žiakov. Škola je

situovaná v okrajovej časti obce, má dostatok zelene a priestranstiev umožňujúcich pohyb v areáli

školy.

 Charakteristika žiakov

Počet žiakov na šk. rok 2012/13 je 228. Prevládajú žiaci z obce a jej miestnych častí - Tatranská

Štrba, Štrbské Pleso. Dochádzajúcich žiakov máme zo Šuňavy, Lučivnej a Važca. 

 Charakteristika pedagogického zboru

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov je 100 %-ná. Na škole pracuje výchovný poradca,

koordinátor primárnej  prevencie drogových závislostí,  koordinátor environmentálnej   výchovy a

koordinátor školského vzdelávacieho programu. 

Pedagogickí  pracovníci  majú  možnosť  kontinuálneho  vzdelávania  ako  súčasť  celoživotného

vzdelávania,  ktoré  zabezpečuje  u pedagogických  a odborných  zamestnancov  sústavný  proces

nadobúdania  vedomostí,  zručností  a spôsobilosti  s cieľom udržiavať,  obnovovať,  zdokonaľovať

a dopĺňať  profesijné  kompetencie  potrebné  na  výkon  pedagogickej  praxe  a na  výkon  odbornej

činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú. 

Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu,

byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike je súčasťou

práce  vedúceho  pedagogického  zamestnanca.  Podpora  získavania  profesijných  kompetencií

potrebných  na  výkon  špecializovaných  činností  a zavádzanie  IKT  do  výchovno-vzdelávacieho

procesu.

 Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca

 Tatranská lyžiarska liga – región Poprad – Zakopané

 Premena tradičnej školy na modernú

 Spolupráca s družobnou  školou ZŠ s MŠ Štěpánkovice



 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

 Rada rodičov - 13-členná rada. Rodičia sú nápomocní škole v každej situácii. Organizujú

rôzne kultúrne a športové podujatia, sponzorujú aktivity školy.

 Rada školy -   11-členná rada. Je funkčná a zasadá spravidla 4-krát ročne.

 Riadiaca a     metodická práca MZ a     PK – na škole pracuje 5 PK a 1 MZ. Kontrolu  plnenia

učebných osnov a časovo-tematických plánov robia vedúci  MZ a PK. Ich práca sa riadi

podľa  vypracovaného  plánu  počas  celého  školského  roka.  Čiastkové  úlohy  plánu  sa

vyhodnocujú pravidelne na   jednotlivých zasadnutiach.

 Rada OZ PŠaV – je vypracovaná Vyššia kolektívna zmluva, ktorá bola schválená Radou

OZ PŠaV a pracovníkmi ZŠ. Plán a jeho kontrolu riadi predseda a Rada OZ.

 Spoločný školský úrad Veľký Slavkov –  metodicko-poradný orgán ZŠ.

  Policajný zbor vo Svite a    v súčinnosti s Obecnou políciou - riešenie vážnych priestupkov 

            (záškoláctvo, ohrozovanie mravnej výchovy maloletých).

 Obecný úrad v     Štrbe – komisia školstva, mládeže a     kultúry, obecná polícia a  

            poriadková komisia – riešenie priestupkov a záškoláctvo.

 Slovenská  lyžiarska  asociácia  so  sídlom  v  Smokovci  –  poradný  orgán  v   metodicko-

odbornej časti športovej a pohybovej prípravy na ZŠ.

 CPPPaP v Poprade  – spolupráca v protidrogovej 

            oblasti, využívanie všetkých športových aktivít pre zdravý život bez drog. 

            Výchovné poradenstvo rieši integráciu žiakov a rozmiestnenie končiacich 

            žiakov.

 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy  

Škola momentálne disponuje s 2 telocvičňami, 15 triedami, 1 počítačovou učebňou, 2 jazykovými

laboratóriami, 1 špeciálnou učebňou chémie a fyziky, 1 cvičnou kuchynkou, 2 oddeleniami ŠKD, 1

dielňou  a školským  pozemkom,  žiackou  a učiteľskou  knižnicou,  skladom  učebníc,  archívom,

kabinetmi – 1. - 4. ročník, slovenský jazyk, matematika, fyzika, chémia, technické práce, občianska

výchova,  dejepis,  zemepis,  prírodopis,  jazyky,  hudobná  výchova,  výtvarná  výchova,  telesná

výchova a kabinet športových tried.

Školský  atletický  areál  s trávnatou  plochou  je  využívaný  na  atletické  disciplíny  a loptové  hry.

Multifunkčné ihrisko sa taktiež  využíva na loptové,  pohybové hry, záujmovú krúžkovú činnosť

a pre širokú verejnosť.

Školská kuchyňa a jedáleň poskytuje stravovanie pre cca 300 stravníkov.



 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní

Na začiatku školského roka prebieha pravidelné poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

i   hygiene  žiakov  v škole.  Počas  školského  roka  (exkurzie,  výlety,  kurzy)  prebieha  priebežné

poučenie žiakov. Pre zamestnancov školy sú povinné pravidelné školenia o bezpečnosti a ochrane

zdravia  pri  práci,  proti  požiaru.  Pravidelné  kontroly  BOZP a odstraňovanie  nedostatkov  podľa

výsledkov  revízie   vykonáva  technik  BO  a PO.  Každoročne  zabezpečujeme  úrazové  poistenie

žiakov v škole a na všetkých akciách poriadaných ZŠ, ako aj poistenie hnuteľného a nehnuteľného

majetku školy.

 Charakteristika školského vzdelávacieho programu

Zaradenie cudzieho jazyka v náväznosti na materskú školu, s cieľom zvýšiť jazykovú gramotnosť

žiakov  v  rámci  rozvoja  cestovného  ruchu.  Podporovať  a zviditeľniť  ľudové  zvyky  a tradície

v regionálnej  výchove.   Vzhľadom  na  prírodné  podmienky  zvýšiť  pohybovú  aktivitu  žiakov

a vybudovať kladný vzťah k športu.

Zaradenie cudzieho jazyka v náväznosti na I. stupeň, s cieľom zvýšiť jazykovú gramotnosť žiakov

v rámci rozvoja cestovného ruchu. Podporovať a zviditeľniť ľudové zvyky a tradície v regionálnej

výchove a pestovateľských prácach.



 ŠtVP  + ŠkVP – Školský učebný plán 

ISCED 1, ISCED 2:
Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím  SJ – šk r. 2013/2014

 
Štátny vzdelávací program  + školský vzdelávací  program
Vzdelávacia

oblasť 

Predmet/ročník 1.r.. 2.r. 3.
A,B

4.r. 5.r. 6.r. 7.
A,B

8.r. 9.
A,B

Spolu

12 tried 
Jazyk 
a komunikácia

slovenský jazyk
a  literatúra 

8
+1

6
+2

6
+2

6
+2

 5 4 4
+1

5 5 49 
8

1. cudzí jazyk
/ AJ / 1 1

3 3 3 3 3 3 3 21
2

2. cudzí jazyk 
/ NJ /

1 1
+1

1
+2

1
+3

  4 
  6
74 
      17

Príroda 
a spoločnosť 

prírodoveda
1

1 1
+0,5

1
+0,5

3
2

vlastiveda 1 1 1 3
6
               
2,5

Človek 
a príroda 

fyzika 1 1 2 1 5

chémia 0,5 0,5
+0,5

1 2 4
0,5

biológia 1 1  
1

1
+0,5

1
+0,5

1
+1

5
3
14
     3,5

Človek 
a spoločnosť 

Dejepis +
region. dejepis

1
+1

1
+0,5

1
+0,5

1
+0,5

2
+0,5

6
3

geografia +
 region. geog.

1
+1

1
+0,5

1
+0,5

1
+1

1
+0,5

5
3,5

občianska 
výchova 

1 1 1 0,5 0,5 4

15
 6,5

Človek 
a hodnoty  

etická 
výchova 
/náboženská 
výchova  

1 1 1 1 1 1 1 0,5
0,5

0,5
0,5

 8
  1

 8
 1

Matematika  a 
práca 
s informáciami

matematika 4 4 3
+1

3
+1

3,5
+1,5

4
+1

3,5
+1,5

4
+1

4
+1

33
8

informatika 1 0,5
+0,5

0,5
+0,5

0,5
+0,5

0,5
+0,5

  2
  2

informatická 
výchova

1 1 1   3

38
11



1.r 2.r 3.
A,B

4.r 5.r 6. r 7.
A,B

8. 9.
A,B

Človek a  svet 
práce 

pracovné 
vyučovanie 

1 1

svet práce  
2

1.sk
2

0,5 0,5
2 
1.sk

1
6

technika 0,5 0,5 1
3
2

Umenie 
a kultúra 

výtvarná 
výchova 1 1 1 1 1 1 1 7

hudobná 
výchova 1 1 1 1 1 1 1 7
výchova 
umením

0,5 0,5 1

Kultúra 
regiónu 0,5 1 1 0,5 3

15
3

Zdravie 
a pohyb 

telesná 
výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
pohybová 
príprava 1 1 1 1 2

2.sk
2

2.sk
2  10

športová 
príprava

3 3

18+6
10

Spolu povinná

časť

17 18 20 21 20,5 23 23,5 24 24 191

Školský vzdelávací program 
Voliteľné 
hodiny

  51
Spolu : 
povinná  časť 
+ voliteľné 
hodiny 

ŠT

242

9



 Vízia školy 

Chceme byť školou reagujúcou na potreby žiakov, ich rodičov, spoločnosti, aby každé dieťa malo šancu a

podmienky pre zmysluplnú tvorivú činnosť, aktívne učenie sa. Ide nám o  lepšiu budúcnosť našich žiakov,

a  preto sa nezastavíme v  hľadaní prostriedkov, ktoré ju majú umožniť.

 Poslanie školy

Poslaním našej školy je v  spolupráci s  rodičmi žiakov a  miestnou komunitou vychovávať zodpovedných,

celoživotne sa vzdelávajúcich ľudí.  Naučiť ich mravným postojom, ideálom a hodnotovým systémom,

vyzbrojiť  ich  schopnosťami,  zručnosťami  a  vedomosťami,  potrebnými na úspešný život  v  neustále  sa

meniacej spoločnosti.

 Hodnoty školy

Činnosť školy je postavená na týchto hodnotách:

 uznávame individuálne rozdiely medzi žiakmi – jeho hodnoty, dôstojnosť    

            a identitu

 v našej škole každý žiak môže zažiť pocit úspechu

 spolupráca ľudí vedie k dosiahnutiu spoločného cieľa

 schopnosť sebahodnotenia umožňuje ďalší rozvoj každého z nás, uvedomenie si chyby môže byť 

krokom vpred

 Strategické ciele školy

 vychádzať z  tradície školy a  skvalitňovať výchovno - vzdelávací proces  

            prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov, od r. 1972 sú na našej 

            základnej škole zriadené športové triedy

 podporiť osobnosť, záujem a talent každého žiaka

 viesť žiakov v duchu environmentálnej  a regionálnej  výchovy

 starať sa  o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a  v hmotnej núdzi

 podporovať „Národný program prevencie obezity“

 budovať modernú školu 21. storočia

 posilniť motiváciu učiteľov a podporiť ich profesionálny a osobnostný rast

Vychádzať  z  tradície  školy  a  skvalitňovať  výchovno-vzdelávací  proces  prostredníctvom  rozvíjania

kľúčových kompetencií žiakov.



 Uplatňovanie nových metód a foriem vyučovania

 ocenenie používania nových metód a foriem práce v osobnom príplatku a v ročnom hodnotení

pedagógov

 vytvorenie plánu projektového vyučovania – každý rok zaraďovať 2 až 3 komplexne spracované

projekty (témy pre žiakov zaujímavé a zároveň riešiť aktuálne problémy– napr. environmentálne

problémy a problémy regiónu) 

 školiť pedagógov v oblasti rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov – externe, interne na MZ, PK,

na pedagogickej rade

 Dobrá znalosť jazykov 

 podpora  ďalšieho  vzdelávania  pedagogických  pracovníkov  ako  rozšírenie  aprobácie  v  oblasti

cudzích jazykov

 ponúknuť žiakom aspoň dva záujmové útvary zamerané na zdokonaľovanie komunikácie v cudzom

jazyku.

 Počítačová gramotnosť 

 rozšírenie databázy výučbových programov pre vyučovacie predmety

 organizovaním krúžkov  umožniť väčšie využitie učebne podľa záujmu žiakov

 maximálne podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

            v tejto oblasti

 Profil absolventa školského stupňa

     Rozvoj   kľúčových  kompetencií žiakov

 umožniť žiakom osvojiť si stratégiu učenia a motivovať ich pre celoživotné  vzdelávanie

 podnecovať žiakov k  tvorivému, logickému a kritickému mysleniu a k riešeniu problémov

 viesť žiakov k všestrannej a účinnej komunikácii

 naučiť žiakov ovládať prácu s informačnými a komunikačnými technológiami

 rozvíjať u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať vlastnú prácu a prácu druhých

 pomáhať žiakom poznávať a rozvíjať svoje schopnosti i reálne možnosti 

 uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri profesijnej orientácii

 Podporovať osobnosť, záujem a talent každého žiaka

 ponúknuť žiakom pestrú paletu športových, záujmových a voľnočasových aktivít

 podieľať sa na príprave kultúrnych programov  v obci



 Športové triedy – „Škola ako centrum športu“ 

 vytvárať trvalý vzťah k zdraviu, k športu smerujúci ku kvalitnejšiemu plneniu úloh v živote i v

práci

 motivovať deti pre zapájanie sa do pravidelnej športovej činnosti

 vytvárať podmienky pre deti  zo sociálne slabších rodín pre aktívnejšie a zdraviu prospešnejšie

využitie voľného času

 skvalitniť materiálno - technické vybavenie a tréningové podmienky v areáli školy

 motivovať deti k pravidelnej a cieľavedomej športovej  činnosti 

 využitie priestorov a športovísk pre širokú verejnosť 

 prehlbovať už vzniknuté dobré vzťahy s Klubom olympionikov Vysoké Tatry a využiť spoluprácu

na vzdelávanie  prostredníctvom športu

 rozvíjať šport v Podtatranskom regióne

 Environmentálna a regionálna  výchova žiakov

 pokračovať v separovaní odpadu

 prehĺbiť spoluprácu s TANAP-om

 organizovať zber liečivých rastlín, starostlivosť o zvieratá v zimnom období, besedy a exkurzie s

touto tematikou 

 systematickejšie zapájať  žiakov do aktivít v rámci ochrany a tvorby životného prostredia

 v spolupráci  so ZUŠ pokračovať v šírení tradícií  a zvykov  v regióne

 rozvíjať vzťah k regiónu

 Starostlivosť o žiakov zo ŠVVP a  v hmotnej núdzi

 spolupracovať s pracovníkmi OcÚ a odborom sociálnych vecí a rodiny

 eliminovať problémy  rómskych detí a žiakov

 vytvárať vhodné podmienky pre ich vzdelávanie v bežných  triedach 

 vytvoriť priestor na realizáciu rómskeho koordinátora voľného času 

 rozšíriť aktivity s deťmi s detského domova v Liptovskom Hrádku 

 Národný program prevencie obezity

Dobrá telesná zdatnosť patrí medzi podmienky úspešného zvládnutia poslania mladého človeka v jeho

živote. Musíme  žiakom poskytnúť priestor na sebarealizáciu a prejavovanie ich osobnosti.

 organizovať voľno-časove aktivity zamerané na zmenu životného štýlu

 športové aktivity a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy 

 umožniť žiakom voľné využívanie dostupných športovísk



 Moderná škola 

 zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch ZŠ / pestrosť, zeleň, relaxácia /

 výmena školského nábytku / po etapách/

 vypracovať projekt na modernizáciu  počítačovej učebne a elektronizáciu knižnice

 informovať  rodičov  a  verejnosť  o  aktivitách  a  úspechoch  školy  prostredníctvom  internetovej

stránky

 zriadiť kamerový systém na chodbách a v žiackych šatniach

 Motivácia  učiteľov a podpora  ich profesionálneho

    a osobnostného rastu

 ocenenie práce v osobnom príplatku a v ročnom hodnotení pedagógov

 vypracovať  plány ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

            a odborného rastu v súlade s ich záujmami a prínosom pre školu

 vytvárať kultúrne prostredie pre prácu učiteľov – vybavenie zborovne, 

            prístup na internet,  vybavenie kabinetov

 požadovať, aby všetci zamestnanci svojimi postojmi a názormi, prácou  

            a komunikáciou na verejnosti zastupovali záujmy školy, vytvárali imidž  

            školy a udržiavali dobré medziľudské vzťahy na pracovisku 

 Voľno časové aktivity 

 organizovať  tak, aby každé dieťa v nej malo dostatok priestoru na sebarealizáciu, rozšírilo svoj

obzor,  prehĺbilo  zručnosti  a návyky,  pociťovalo radosť z vykonanej  práce,  zregenerovalo svoje

psychické i fyzické sily

 preventívne   usmerňovať  využívanie  voľného  času  a  starostlivosti  pre  deti  zo  sociálne

znevýhodneného prostredia

 eliminovať sociálno - patologické javy

 podporovať činností na čerstvom vzduchu

 Stupeň vzdelania

 Primárne  vzdelanie,  získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej  časti

vzdelávacieho programu  pre I. stupeň základnej školy. 

Dokladom o získanom  stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

 Nižšie  sekundárne  vzdelávanie /   nižšie  stredné  vzdelanie  /,  získa  žiak  úspešným

absolvovaním  posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu pre II. stupeň základnej

školy. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.



 Hodnotenie pedagogického a odborného zamestnanca 

           Posudzovanie stupnice pre jednotlivé kritéria hodnotenie

VÝSLEDKY

Mimoriadne dobre  - zamestnanec dosahuje vo vyučovacom procese a v pedagogickej činnosti

mimoriadne dobré výsledky. Aktívne sa zapája do mimoškolských súťaží, dosiahol so žiakmi na

celoštátnych súťažiach niektoré z prvých troch miest. V testovaní MONITOR dosiahol so žiakmi

výsledky nad 95 %. 

Veľmi dobre - zamestnanec dosahuje vo vyučovacom procese a v pedagogickej činnosti veľmi

dobré výsledky. Aktívne sa zapája do mimoškolských súťaží, dosiahol so žiakmi na okresných a

miestnych súťažiach niektoré z prvých troch miest.  V testovaní MONITOR dosiahol so žiakmi

výsledky nad 85 %. 

Dobre – zamestnanec dosahuje vo vyučovacom procese a v pedagogickej  činnosti veľmi dobré

výsledky.  Zapája  sa  do  mimoškolských  súťaží,  dosiahol  so  žiakmi  na  okresných  a  miestnych

súťažiach niektoré z prvých desiatich miest. V testovaní MONITOR dosiahol so žiakmi výsledky

nad 75 %. 

Nevyhovujúco  -  zamestnanec  nedosahuje  vo  vyučovacom  procese  a  v  pedagogickej  činnosti

očakávané výsledky. Nezapája sa do mimoškolských súťaží, v testovaní MONITOR nedosiahol so

žiakmi výsledky nad 40 %. 

KVALITA

Mimoriadne dobre – Vedomosti pedagogického zamestnanca sú na veľmi vysokej úrovni, jeho

výklad  je  zrozumiteľný  a  pre  žiaka  záživný.  Na  otázky  žiakov  reaguje  pohotovo,  preukazuje

vysokú  ochotu  konzultovať  so  žiakmi,  podnecuje  záujem  študentov  o  vyučovaný  predmet.

Organizácia  vyučovacej  hodiny je  veľmi  dobrá,  kvalita  pripravovaných materiálov,  pomôcok k

preberanému učivu kvalitná, až nadpriemerná, s dôrazom na dostupnosť týchto materiálov aj pre

žiakov.  Technické  vybavenie,  ktoré  je  k  dispozícii  využíva  vo  veľmi  vysokej  miere.  Kritériá

hodnotenia využíva maximálne spravodlivo.  

Veľmi dobre  – Vedomosti  pedagogického zamestnanca sú na  vysokej úrovni, jeho výklad je

zrozumiteľný a pre žiaka záživný. Počas vyučovania  reaguje na otázky žiakov, preukazuje ochotu

konzultovať so žiakmi, podnecuje záujem študentov o vyučovaný predmet. Organizácia vyučovacej

hodiny  je   dobrá,  kvalita  pripravovaných  materiálov,  pomôcok  k  preberanému  učivu  dobrá,  s



dôrazom na dostupnosť týchto materiálov aj pre žiakov. Technické vybavenie, ktoré je k dispozícii

využíva vo  vysokej miere. Kritériá hodnotenia využíva spravodlivo. 

 

Dobre  – Vedomosti  pedagogického zamestnanca sú postačujúce,  jeho výklad je zrozumiteľný.

Počas vyučovania  reaguje na otázky žiakov. Organizácia vyučovacej  hodiny je  dobrá, kvalita

pripravovaných materiálov, pomôcok k preberanému učivu dobrá, ale využívaná len výnimočne.

Technické vybavenie, ktoré je k dispozícii využíva. Kritériá hodnotenia využíva spravodlivo.  

Nevyhovujúco   – Vedomosti  pedagogického zamestnanca sú nepostačujúce,  jeho výklad je pre

žiakov  len  ťažko  zrozumiteľný.  Počas  vyučovania  nereaguje  na  otázky  žiakov.  Organizácia

vyučovacej hodiny je   nepostačujúca. Pri vyučovaní nepoužíva žiadne  pripravované  materiály,

pomôcky k preberanému učivu.  Technické vybavenie,  ktoré je k dispozícii  nevyužíva.  Kritériá

hodnotenia nie vždy využíva spravodlivo.  

NÁROČNOSŤ VÝKONU PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI

Mimoriadne dobre – vyučuje predmety s najnáročnejšou predmetovou skladbou, ale dbá na to,

aby  to  neviedlo  k  neúmernému  zaťaženiu  žiakov.  Dodržuje  primeranú  náročnosť  učiva  a

neformuluje veľa špecifických cieľov, aby žiak bol schopný učivo zvládnuť.  Vyučuje v triedach s

maximálnym  počtom  žiakov,  aj  napriek  tomu  jeho  pedagogická  činnosť  sa  vyznačuje  veľmi

kvalitnou metodikou, vysokou odbornou náročnosťou a individuálnym prístupom k žiakom. 

Veľmi  dobre –  vyučuje  predmety  s  náročnou  predmetovou  skladbou.  Dodržuje  primeranú

náročnosť učiva a neformuluje veľa špecifických cieľov, aby žiak bol schopný učivo zvládnuť.

Vyučuje  v  triedach  s  väčším  počtom  žiakov,  aj  napriek  tomu  jeho  pedagogická  činnosť  sa

vyznačuje kvalitnou metodikou, odbornou náročnosťou a individuálnym prístupom k žiakom. 

Dobre   –  vyučuje  predmety   s  menej  náročnou  predmetovou  skladbou.  Dodržuje  primeranú

náročnosť  učiva.   Vyučuje  v  triedach  s  nižším  počtom  žiakov,  jeho  pedagogická  činnosť  sa

vyznačuje primeranou  metodikou a odbornou náročnosťou. 

Nevyhovujúco – vyučuje predmety  s nenáročnou predmetovou skladbou,  v triedach s nižším

(nízkym)  počtom  žiakov,  napriek  tomu   jeho  pedagogická  činnosť  sa  nevyznačuje  odbornou

náročnosťou. 



MIERA OSVOJENIA A VYUŽÍVANIE PROFESIJNÝCH KOMPETENCIÍ

Mimoriadne dobre - vo všetkých výchovných situáciách  je schopný posúdiť potreby dieťaťa a

reagovať  flexibilne. Veľmi dobre znáša stresujúce vonkajšie faktory (ako napr. vyrušujúci žiaci,

nezáujem  žiakov,  nedostatok  času,  nemožnosť  venovať  sa  žiakom  individuálne,  neučebné

povinnosti, nedostatok prostriedkov, nedostatok podpory zo strany rodičov, spoločnosti, kolegov,..)

Veľmi  dobre  aplikuje  vo  svojej  pedagogickej  činnosti  vzťah  rutiny  a  tvorivosti.  Nevyžíva  len

vlastné osvedčené postupy, ale aj nové originálne postupy. Nevyžaduje pokyny z hora a hotové

metodické návody, aktívne prináša vlastné nápady. V rámci pedagogického vzťahu k žiakovi je

schopný udržať si autoritu ale nie na úkor kvality pedagogickej činnosti. 

Veľmi  dobre -  vo  výchovných  situáciách   je  schopný  posúdiť  potreby  dieťaťa  a  reagovať

flexibilne. Dobre znáša stresujúce vonkajšie faktory (ako napr. vyrušujúci žiaci, nezáujem žiakov,

nedostatok  času,  nemožnosť  venovať  sa  žiakom individuálne,  neučebné  povinnosti,  nedostatok

prostriedkov,  nedostatok  podpory zo strany rodičov,  spoločnosti,  kolegov,..)  Dobre aplikuje vo

svojej pedagogickej činnosti vzťah rutiny a tvorivosti. Nevyžíva len vlastné osvedčené postupy, ale

aj nové originálne postupy. Nevyžaduje pokyny z hora a hotové  metodické návody, aktívne prináša

vlastné nápady. V rámci pedagogického vzťahu k žiakovi je schopný udržať si autoritu ale nie na

úkor kvality pedagogickej činnosti. 

Dobre – vo výchovných situáciách  je schopný posúdiť potreby dieťaťa a reagovať  flexibilne.

Znáša stresujúce vonkajšie faktory (ako napr. vyrušujúci žiaci, nezáujem žiakov, nedostatok času,

nemožnosť  venovať  sa  žiakom  individuálne,  neučebné  povinnosti,  nedostatok  prostriedkov,

nedostatok podpory zo strany rodičov, spoločnosti, kolegov,..)  Nevyžaduje pokyny z hora a hotové

metodické návody. V rámci pedagogického vzťahu k žiakovi je schopný udržať si autoritu.  

Nevyhovujúco –  vo výchovných situáciách   je  schopný posúdiť  potreby dieťaťa.  Má problém

znášať  niektoré  stresujúce  vonkajšie  faktory  (ako  napr.  vyrušujúci  žiaci,  nezáujem  žiakov,

nedostatok  času,  nemožnosť  venovať  sa  žiakom individuálne,  neučebné  povinnosti,  nedostatok

prostriedkov, nedostatok podpory zo strany rodičov, spoločnosti,  kolegov,..) Vyžaduje pokyny z

hora a hotové  metodické návody. V rámci pedagogického vzťahu k žiakovi je schopný udržať si

autoritu len na úkor kvality pedagogickej činnosti.  

 Hodnotenie detí a žiakov

Na zasadnutí dňa 23.8.2012 pedagogická rada rozhodla o klasifikácii ďalších predmetov: HUV,

VYV, PVV, TSV, OBV,SVP,OBN, PeP, KUR, INF, INV,PcP, VUM.

Predmety: ETI,NBV, POP a SRL neklasifikujeme.



 Hodnotenie absolventa nižšieho sekundárneho vzdelávania  

Na  kontrolu  a  hodnotenie  žiakov  sa  odporúčajú  postupy  na  zabezpečenie  korektného  a

objektívneho hodnotenia:

 verbálna i písomná forma kontroly úrovne osvojenia poznatkov hodnotenie praktických zručností s

dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh

 samostatná práca žiakov schopnosti práce s textom

 úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností

kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov 

 spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia, základné schopnosti poznania v oblasti

vedy a techniky

 digitálna spôsobilosť

 hodnotenie podľa všeobecných metodických pokynov

 celkové hodnotenie výkonu žiaka na konci školského roka s dôrazom na:

• stále výkony počas celého školského roka

• pokrok v učení 

Hodnotenie absolventa primárneho vzdelávania  

 súvislé vyjadrovanie ( výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu

stupňu vzdelávania,

 vyjadrenie svojho j názoru

 uplatnenie   ústretovej  komunikácie  pre  vytváranie  dobrých  vzťahov  so  spolužiakmi,  učiteľmi,

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

 porozumie  rôznym  typom  doterajších  textov  a  bežne  používaným  prejavom  neverbálnej

komunikácie 

 v cudzích jazykoch- schopnosť na primeranej úrovni porozumieť  hovorenému textu, uplatniť sa v

osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií      

 používanie základného  matematického myslenia na riešenie rôznych praktických problémov  

 ovládanie základov  počítačových aplikácií, či vie používať kreslenie a 

písanie na počítači

 komunikácia pomocou elektronických médií, uvedomovanie  si rozdielu medzi 

reálnym a virtuálnym svetom

 riešenie problémov a konfliktov vo vzťahoch primeraným (chápavým a 

spolupracujúcim) spôsobom

 kontrola vlastného konania

 uvedomovanie  si svojho práva a povinnosti

 ako sa dokáže  vyjadrovať
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