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Dátum Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy .... 

Revidovanie ŠkVP 

  

 2015/2016  1.9.2015 aktualizácia projektov na škole 

 od 1.9.2015     
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 od 1.9.2016   aktualizácia projektov na škole 
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   17.6.2020 iŠKVP bol prerokovaný na pedagogickej rade a v rade školy  

  

2020/2021 1.9.2020 aktualizovanie počtu tried v danom školskom roku 

od 1.9.2020 1.9.2020 aktualizácia učebného plánu 

 1.9.2020 aktualizácia plánovania kontinuálneho vzdelávania 

 1.9.2020 aktualizácia projektov na škole 

   

  

 2021/2022  1.9.2021 aktualizácia počtu tried v danom školskom roku 

 od 1.9.2021  1.9.2021 aktualizácia projektov na škole 

  1.10.2021 
 aktualizovanie kontaktov, zmena vo vedení školy (p. Nebus, zmena 
p. Vojtaššáková, zmena e-mailových kontaktov 

 1.1.2022 zmena zriaďovateľa – RUŠS v Prešove – úpravy v kontaktoch 
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1 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Základná škola, Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad je plno organizovanou mestskou školou so všetkými 

ročníkmi, ktorá vzdeláva žiakov z okresu Poprad. Od školského roku 2008/2009 funguje ako 

organizačná zložka Spojenej školy, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad, ktorá vznikla na základe 

zriaďovacej listiny č. RD/2008/00030-10, vydanej Krajským školským úradom v Prešove ku dňu 1. 

september 2008. Na škole sa dlhodobo realizuje proces individuálnej integrácie telesne postihnutých 

žiakov medzi intaktných spolužiakov, pričom nápomocní sú školský špeciálny pedagóg, asistenti 

a rozvinutá je úzka spolupráca s CPPPaP v Poprade.  

Poslanie školy: 

Poslaním školy je vychovávať a vzdelávať žiakov od 1. až po 9. ročník ZŠ. Pripraviť žiakov na úspešné 

zvládnutie prijímacích skúšok v 5. ročníku pre 8-ročné štúdium na gymnáziu, resp. v 9. ročníku pre 4-

ročné štúdium alebo 5-ročné slovensko-nemecké bilingválne štúdium na gymnáziu. Podporovať 

výučbu cudzích jazykov, využívanie inovatívnych metód a informačno-komunikačných technológií. 

Podporovať projekt individuálnej integrácie telesne postihnutých žiakov a tým umožniť výchovu 

i vzdelávanie v podmienkach školy so zabezpečením špeciálnopedagogickej a zdravotnej starostlivosti 

prostredníctvom školského špeciálneho pedagóga, asistentov učiteľa a rehabilitačného pracovníka.  

Vízia školy: 

Vychovať dobrých a šťastných ľudí pripravených na život.  

 

1.1 Veľkosť školy 
 

Základná škola, Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad sídli v budove na Ul. mládeže, ktorá prešla v roku 

2015 rekonštrukciou. Budova je dvojpodlažná s výnimkou jednej časti, kde sa nachádza aj 3. poschodie. 

Spolu s triedami ZŠ sa v budove nachádzajú aj triedy gymnázia (8-ročné štúdium a 5-ročné slovensko-

nemecké bilingválne štúdium). Budova je prepojená pomocou spájacieho traktu s 2 telocvičňami, 

školským bazénom a kotolňou. Súčasťou budovy je aj školská jedáleň a školská kuchyňa.  

Organizačné zložky Spojenej školy, Dominika Tatarku, Poprad:  

Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad 

Základná škola, Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad 

Súčasti školy: 

Školský klub detí, Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad 

Školská kuchyňa, Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad 

Školská jedáleň, Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad 

Školská kuchyňa, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad 

Školská jedáleň, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad 

 



Činnosť v Školskom klube detí, Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad sa realizuje na základe schváleného 

Výchovného programu školského klubu detí.  

 

Stav k 15. septembru v príslušnom školskom roku    

Školský 
rok 

Ročník 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet 
tried 

Počet 
tried 

Počet 
tried 

Počet 
tried 

Počet 
tried 

Počet 
tried 

Počet 
tried 

Počet 
tried 

Počet 
tried 

2015/2016 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

2016/2017 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

2017/2018  2 1 2 1 2 1 1 1 1 

2018/2019  1 2 1 2 2 1 1 1 1 

2019/2020  2 1 2 1 2 1 1 1 1 

2020/2021 2  2 1 2 2 1 1 1 1 

2021/2022 2  2 2 1 2 1 1 1 1 

2022/2023                   

2023/2024                   

2024/2025                   

 

1.2 Charakteristika žiakov a pedagogického zboru 
 

Žiacky kolektív tvoria žiaci z blízkeho okolia, ale aj z okolitých obcí. Okrem intaktných žiakov navštevujú 

školu aj telesne postihnutých žiaci, ktorí sú individuálne začlenení v jednotlivých triedach a ročníkoch. 

Títo žiaci sa vzdelávajú na základe individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.  

Na škole pracujú plne kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci v nasledujúcej štruktúre:

 

Pedagogickí zamestnanci sú zaradení do rôznych kariérových stupňov a pozície. Pedagogický kolektív 

tvoria začínajúci pedagogickí zamestnanci, samostatní pedagogickí zamestnanci, zamestnanci s I. alebo 

II. atestáciou. Škola zamestnáva aj odborného zamestnanca – školského špeciálneho pedagóga.  

Od 1.9.2019 je školský špeciálny pedagóg zaradený do kategórie pedagogických zamestnancov 

v zmysle platnej legislatívy. 

Pedagogickí zamestnanci školy svoje pedagogické majstrovstvo každoročne zvyšujú účasťou na 

rôznych kurzoch a školeniach organizovaných predovšetkým metodicko-pedagogickými centrami. Na 

škole pracuje výchovný poradca, koordinátor protidrogovej prevencie, koordinátor žiackeho 

parlamentu a koordinátor celoslovenského testovania (T5, T9). 



1.3 Organizácia prijímacieho konania 
 

Prijímanie žiakov do prvého ročníka ZŠ sa realizuje v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. v aktuálnom 

znení a na základe vnútornej Smernice o prijímaní žiaka do prvého ročníka ZŠ, Ul. mládeže 2350/7, 

058 01 Poprad, ktorá ustanovuje postup a zásady školy pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky.  

Prijímanie žiakov v priebehu školského roka do vyšších ročníkov sa realizuje ako prestup z inej školy 

v zmysle školského zákona.  

1.4 Vydávanie dokladov o získanom vzdelaní 
 

Žiak, ktorý úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu, získava vysvedčenie 

s nasledujúcou doložkou: 

absolvovanie 4. ročníka  Žiak získal primárne vzdelanie. 

absolvovanie 9. ročníka Žiak získal nižšie sekundárne vzdelanie.  

V prípade, že žiak ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ako poslednom ročníku 

vzdelávacieho programu, v doložke sa uvedie poznámka v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011 

v znení neskorších predpisov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy.  

 

1.5 Dlhodobé projekty o škole 
 

Dlhodobým projektom je projekt individuálnej integrácie telesne postihnutých žiakov medzi 

intaktných spolužiakov vo všetkých ročníkoch. Tento projekt má dlhodobú históriu už od roku 1995. 

Okrem bezbariérových vstupov do budovy a tried, nachádzajú sa v škole aj výťahové plošiny, 

schodolezy a vyhradené priestory pre týchto žiakov. Mokrá časť rehabilitácie, suchá časť rehabilitácie 

a šatňa. Pre integrovaných žiakov je zabezpečená nasledujúca starostlivosť:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola je zapojená do projektu INFOVEK v rámci ktorého získala vybavenie počítačovej učebne, 

internetové pripojenie a softvérové vybavenie.  

Zdravotná 
starostlivosť

fyzioterapeu
t

poradenstvo s 
rehabilitačný

mi lekármi

Špeciálno-
pedagogická 
starostlivosť

školský 
špeciálny 
pedagóg

spolupráca s 
CPPPaP

asistenti 
učiteľa

pedagogickí 
zamestnanci s 

bohatými 
skúsenosťami



Od roku 2019 by sa mal realizovať projekt EDUNET V ŠKOLÁCH.  

Škola sa zapojila do projektu ELEKTRONIZÁCIA REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA, čím získala IKT vybavenie 

(interaktívna tabuľa, notebook, tablety, projektor...) 

Pedagogickí zamestnanci boli zapojení do národného projektu Moderné vzdelávanie pre 

všeobecnovzdelávacie predmety. Rozvíjali svoje didaktické zručnosti, využívali digitalizované učivo.  

Spolupracovala s NUCEMom pri realizácii projektu Zvyšovania kvality vzdelávania na základných 

školách cez tzv. eTestovanie.  

Škola spolupracuje aj s neziskovou organizáciou EDULAB – projekty Fenomény sveta, Moja prvá škola 

a iné. 

Ďalšie projekty – ZDRAVÁ ŠKOLA, ENVIRONMENTÁLNE PROJEKTY, CHVÍLE, KTORÝMI SA NEPLYTVÁ, 

AKTÍVNA ŠKOLA 2018  

V spolupráci s TELEKOM sme získali financie pre projekt ENTER STUDY MICRO:BIT v školskom roku 

2020/2021.  

V školskom roku 2020/2021 sme sa zapojili do projektu – MODERNEJŠIE ŠKOLSTVO – výzva MŠVVaŠ 

SR. Ďalej sme získali finančné prostriedky v rámci úspešného projektu MŠVVaŠ SR  - zlepšenie 

vybavenia ŠJ na Ul. mládeže.  

V školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili do projektu RECYKLOHRY a naďalej spolupracujeme s IT 

AKADÉMIOU.  

 

 

1.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektami 
 

Rada rodičov – Rada rodičov je tvorená volenými zástupcami každej triedy. Riadi sa svojim štatútom 

a spoločne so zástupcami rodičov gymnázia je registrovaná v Slovenskom zväze rodičovských združení 

ako Rada rodičov pri Spojenej škole, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad. Rada rodičov pomáha 

škole finančne pri nákupe učebných pomôcok a realizácii podujatí pre žiakov, najmä divadelné, filmové 

predstavenia, výchovné koncerty, vianočné besiedky a iné v zmysle schváleného rozpočtu. Rada 

rodičov je informovaná vedením školy.  

Rada školy – v zmysle zákona 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov funguje pri škole rada školy 

ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý okrem iného vyjadruje a presadzuje verejné 

záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti 

výchovy a vzdelávania.  

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Poprade – úzka spolupráca je za 

účelom poskytnutia odbornej pomoci pri začleňovaní žiakov a riešení výchovno-vzdelávacích 

problémov na škole. Pracovníci sa v prípade potreby zúčastňujú pri zápise do I. ročníka ZŠ.  

Občianske združenie pre telesne postihnuté deti v okrese Poprad – organizácia, ktorá zlučuje rodičov 

a priateľov telesne postihnutých žiakov, ktorí sú integrovaní v ZŠ. Združenie spolupracuje so školou pri 

materiálno-technickom zabezpečení priestorov rehabilitácie, pri organizovaní športových a kultúrnych 

podujatí.  



Podtatranská knižnica v Poprade – spolupráca školy s knižnicou priaznivo prispieva k zvyšovaniu 

čitateľskej gramotnosti. Žiaci sa zúčastňujú zápisov do knižnice, rôznych besied, stretnutí so 

spisovateľmi a podobne.  

 

1.7 Priestorové a materiálno-technické podmienky 
 

Základná škola sídli v budove na Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad. Táto budova prešla 

rekonštrukciou vďaka projektu z Európskej únie. Budova je zateplená a rekonštrukcia sa realizovala aj 

v interiéri. Triedy ZŠ sa nachádzajú na prízemí. V triedach prvého stupňa v popoludňajších hodinách sú 

oddelenia ŠKD. Okrem bežných tried sú žiakom školy k dispozícii aj odborné učebne na výučbu 

informatiky a cudzích predmetov. Žiakom je umožnené realizovať výučbu aj v odborných učebniach 

gymnázia, napr. odborná učebňa chémie, fyziky, geografie, dejepisu, biológie, hudobnej náuky a pod. 

Škola má k dispozícii 2 telocvične, posilňovňu a školský bazén. Pre začlenených telesne postihnutých 

žiakov sú na škole zriadené 2 miestnosti rehabilitácie s moderným vybavením. Škola má bezbariérové 

vstupy do budovy i tried. Na dvoch schodištiach sú výťahové plošiny a k presunu imobilných žiakov 

slúžia aj schodolezy. Prenosné zdvíhacie zariadenie je možné využívať v rehabilitačných priestoroch 

a pri vstupe do školského bazénu. Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni priamo 

v budove školy. Kancelárske priestory využívajú zástupcovia riaditeľa školy a sekretárka. Riaditeľ školy 

spolu s ekonomickým úsekom má sídlo v budove na Ul. Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad.  

Z vonkajších priestorov môžu žiaci využívať školský areál, ktorý si vyžaduje rekonštrukciu, bežeckú trať, 

futbalové ihrisko, asfaltovú plochu pre rôzne hry a pod. Vybavenie učební sa neustále obnovuje. Triedy 

1. stupňa ZŠ sú vybavené TV prijímačmi, DVD prehrávačmi, resp. notebookmi a postupne sa zariaďujú 

interaktívnymi tabuľami. Žiakom školy je umožnené využívať aj interaktívne tabule a 20 tabletov. 

Nábytok je postupne obnovovaný, ako aj učebné pomôcky, knižné publikácie, nástenné mapy 

a podobne.  

Od školského roku 2019/2020 môžu žiaci ZŠ využívať na I. stupni 2 učebne s interaktívnou tabuľou a na 

II. stupni 2 učebne s interaktívnou tabuľou a 1 učebňu s interaktívnou obrazovkou okrem odborných 

učební.  

 

1.8 Škola ako životný priestor 
 

Aby sa žiaci i zamestnanci cítili v škole čo najpríjemnejšie, veľký dôraz sa kladie na upravené a estetické 

prostredie tried, chodieb, kabinetov a učební. Žiaci majú k dispozícii nové šatňové skrinky, ktoré 

využívajú farebnosť pre krajší estetický dojem. Farebné ladenie je aj pri skrinkách umiestnených pod 

oknami. Tie slúžia na odkladanie pomôcok na výtvarnú a telesnú výchovu. Sociálne zariadenia sú 

zrekonštruované. Imobilní žiaci majú zriadené osobitné WC s pomocnými madlami. Výzdobu chodieb 

tvoria moderné nástenky s rôznou tematikou a kvetinová výzdoba. Dôležité informácie ohľadom 

vyučovacieho procesu, suplovania, chýbajúcich učiteľov a učební sú zverejnené prostredníctvom TV 

prijímača, ktorý sa využíva aj za účelom prezentácie úspešných aktivít, úspešných reprezentantov školy 

a podobne. Učitelia ako aj ďalší pedagogickí zamestnanci majú svoje kabinety, kde sa môžu nerušene 

pripravovať na vyučovanie. Na porady a rôzne posedenia, či prijímanie návštev slúži zborovňa. Na škole 

je zriadené bezdrôtové wifi pripojenie, ktoré umožňuje učiteľom využívať internetové zdroje. Žiaci 

majú taktiež možnosť v určitom časovom obmedzení pripojiť sa na internet. K odpočinku a herným 



činnostiam deťom v ŠKD slúžia vymedzené časti v triedach vybavené kobercom a vhodným nábytkom. 

Za účelom zdravého vývoja deti sú triedy vybavené výškovo nastaviteľnými lavicami, stoličkami ako aj 

písacím stolom pre integrovaných žiakov. Škola je vybavená školským bufetom a mliečnym 

automatom. K budovaniu priateľskej atmosféry výrazne prispievajú spoločné aktivity v rámci 

výchovno-vzdelávacieho procesu, ale i mimo neho. Spoločné akcie so študentami gymnázia vo výraznej 

miere prispievajú k vytváraniu priateľstiev tých najmenších s najstaršími žiakmi našej školy. Zriadením 

žiackeho parlamentu sa monitorujú problémy školy očami žiakov, prijímajú sa návrhy na zlepšenie.  

 

1.9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a 

vzdelávaní 
 

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

oddych. Všetci žiaci a zamestnanci sú poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zamestnanci 

sú pravidelne školení kompetentným školiteľmi a absolvujú rôzne preskúšania. Sú oboznámení 

s pracovným poriadkom školy, ktorý detailnejšie charakterizuje zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci. Žiaci sú poučení na začiatku školského roka na triednických hodinách prostredníctvom 

učiteľov o bezpečnosti a pravidlách ochrany zdravia. Zároveň sa oboznamujú s pravidlami bezpečnosti 

práce v odborných učebniach, telocvičniach a pod. Pred organizovaním hromadnej akcie sú žiaci 

opätovne poučení o pravidlách bezpečnosti. V priestoroch sekretariátu sa vedie presná evidencia 

úrazov v zmysle platnej legislatívy. Zamestnanci ako aj žiaci sú oboznámení o mieste uloženia 

lekárničky v prípade potreby. Ochrane zdravia sa venuje na škole aj koordinátor protidrogovej 

prevencie, ktorý organizuje rôzne besedy s odborníkmi v danej oblasti.  

 

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 
 

Školský vzdelávací program vychádza z demokratických a humanistických hodnôt spoločnosti. Na ich 

základe vymedzuje vzdelávacie štandardy poskytovaného vzdelávania v cieľovej, výkonovej 

a obsahovej rovine, ktoré tvoria východisko k osvojovaniu a rozvíjaniu funkčných kompetencií žiakov. 

Prostredníctvom vzdelávacích oblastí a prierezových tém preferuje vo výučbe medzipredmetový 

prístup, teda kooperáciu v rámci jednotlivých učebných predmetov v danej vzdelávacej oblasti a tiež 

medzi rôznymi oblasťami. Súčasne s týmto prístupom podmieňuje svoju realizáciu uplatňovaním 

motivačných učebných postupov a vytváraním podporujúcej sociálnej klímy v škole. Kladie dôraz na 

kvalitu školy, ktorá uplatňuje vonkajšie a vnútorné vyhodnocovanie (evalváciu) svojich programov, 

procesov a výsledkov.  

Cieľom školského vzdelávacieho programu je podporovať také kognitívne činnosti, ktoré sú vyjadrené 

pojmami, ako je vlastné aktívne objavovanie, hľadanie, skúmanie, pátranie, zisťovanie niečoho nového, 

napríklad výsledkov pokusu alebo experimentu, interpretácie či vytvárania rôznorodých verbálnych, 

obrazových a grafických textov, ktoré tvoria sociálny a kultúrny svet.  

Vytváranie uvedených kognitívnych činností možno všeobecne zhrnúť do týchto oblastí výchovy 

a vzdelávania: 

 rozvíjať schopnosti žiakov vedieť a chcieť sa učiť 



 posilňovať sebadôveru žiakov v riešení problémov, ktorú sú spojené s učením 

 viesť žiakov k aktívnemu občianstvu 

 podieľať sa na vymedzovaní hodnôt slušného a morálneho človeka 

 

2.1 Vlastné ciele a poslania výchovy a vzdelávania 
 

Ciele výchovy a vzdelávania predstavujú spoločný základ pre konkretizované predmetové ciele 

a špecifické ciele prierezových tém, ktoré sa majú vzdelávaním naplniť. Na I. ale aj na II. stupni ZŠ 

vyvážene venujeme pozornosť nielen kognitívnym a intelektuálnym aspektom vzdelávania, ale 

rovnocenne aj sociálnemu a emocionálnemu rozvoju žiakov. Uvedené hľadisko sa odzrkadľuje 

v nasledujúcich cieľoch vzdelávania: 

 vytvárať u žiakov základy gramotnosti prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií 

 poskytovať každému žiakovi mnohostranné možnosti na vlastné objavovanie a skúmanie 

najbližšieho sociálneho, prírodného a kultúrneho prostredia 

 viesť žiakov k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich individuálnych predpokladov 

a efektívnych spôsobov vlastného učenia sa 

 rozvíjať kognitívne schopnosti žiakov aktívnym riešením problémov samostatne aj 

v skupinách a vytvoriť  tak u nich základy pre tvorivé a kritické myslenie 

 rozvíjať sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie žiakov 

 viesť žiakov k priateľstvu a pomoci žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 viesť žiakov k zodpovednému aktívnemu prístupu k ochrane a upevňovaniu svojho zdravia 

 viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu práv 

iných ľudí 

Poslaním výchovy a vzdelávania na škole je pripraviť žiakov na úspešne zvládnutie prijímacích skúšok. 

Tých sa žiaci zúčastňujú v prípade záujmu o osemročné štúdium na gymnáziu v 5. ročníku ZŠ, resp. v 8. 

alebo 9. ročníku v prípade záujmu o štúdium na bilingválnej sekcii gymnázia. Na konci 9. ročníka ZŠ sa 

zúčastňujú všetci žiaci prijímacích skúšok na 4-ročné gymnaziálne štúdium alebo inú formu vyššieho 

sekundárneho vzdelávania.  Hlavnou úlohou školy je zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov pre ďalšie 

štúdium na stredných školách.  

Poslaním výchovy a vzdelávania na škole je umožniť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami  výchovu i vzdelávanie v podmienkach školy so zabezpečením špeciálnopedagogickej 

a zdravotnej starostlivosti prostredníctvom špeciálneho pedagóga, asistentov učiteľa 

a rehabilitačného pracovníka. 

 

2.2 Profil absolventa 
 

Profil absolventa sa odvíja od kompetencií, ktoré žiak získal v procese vzdelávania a sebavzdelávania v 

rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania a iných rozvíjajúcich aktivít. Absolvent nižšieho stredného 

vzdelávania disponuje nasledujúcimi základnými kompetenciami, ktoré vychádzajú zo vzdelávacích 

štandardov vyučovacích predmetov a špecifických cieľov prierezových tém na tomto stupni 

vzdelávania: 



 pozná a uplatňuje efektívne techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov 

 vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou 

 využíva cudzí jazyk na úrovni používateľa základov jazyka 

 používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je schopný 

aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového myslenia 

 používa informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa a pre svoj život 

 vyhľadá a využije viaceré informácie a možnosti pri plánovaní úloh a riešení problémov s 

uplatnením zásad kritického myslenia 

 dokáže aplikovať osvojené poznatky a metódy prírodných vied vo svojom živote 

 uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine 

 posúdi svoje silné a slabé stránky s ohľadom na svoje ďalšie vzdelávanie a budúce profesijné 

záujmy 

 chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné princípy zdravého 

životného štýlu v každodennom živote 

 uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom živote a živote celej 

spoločnosti 

 prijíma rozmanitosť ako prirodzenú súčasť spoločnosti 

 pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných 

 má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte.  

 

Získané kompetencie žiaka menia svoju kvalitu (rozvíjajú sa) v priebehu jeho ďalšieho vzdelávania. 

 

2.3 Pedagogické stratégie 
 

Na dosiahnutie princípov a cieľov, ktoré si škola stanovila vo výchovno-vzdelávacom procese, je 

potrebné zvoliť vhodné a efektívne pedagogické stratégie. Stratégie vyučovania predstavujú metódy a 

formy práce, ich výber a usporiadanie. Vychádzame pritom z hlavného pedagogického princípu školy, 

ktorým je princíp komplexného rozvoja osobnosti. Preto všetky metódy a formy práce budú zamerané 

na rovnomerný a vyvážený rozvoj osobnosti žiaka vo všetkých oblastiach. Budeme sa orientovať na 

také pedagogické stratégie, ktoré budú rozvíjať samostatnosť, tvorivosť, iniciatívu žiakov, 

sebahodnotenie. Zameriame sa na riešenie problémových úloh, projektové vyučovanie, hľadanie a 

spracovanie informácií, tvorbu projektov a obhajobu výstupov.  

Pri rozvíjaní tvorivosti a neformálneho myslenia budeme využívať braimstorming, mapu mysle. Našou 

snahou bude zapájať sa do medzinárodných projektov, kde žiaci budú mať možnosť prakticky využiť 

komunikačné zručnosti v cudzích jazykoch rôznymi formami – dialóg, klasická písomná a elektronická 

komunikácia, tvorba posterov, prezentácií. 

Dôraz budeme klásť na efektívne využívanie informačno-komunikačných technológií pri príprave na 

vyučovanie aj v samotnom vyučovacom procese. Podporujeme problémové vyučovanie s dôrazom na 

skupinovú prácu, projektové vyučovanie. Najmä v prírodovedných predmetoch sa sústredíme na 

demonštračné metódy, praktickú aplikáciu teoretických poznatkov v rôznych životných situáciách. Na 

predmetoch, ktoré rozvíjajú emocionálnu stránku osobnosti, sa sústredíme na zážitkové učenie, 

verbálnu aj neverbálnu komunikáciu. 

 



2.4 Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti 
 

Formy organizácie výchovy a vzdelávania v rámci primárneho vzdelávania upravuje platná legislatíva 

[§ 54 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

Základná škola, Ul. mládeže, Poprad je plnoorganizovanou základnou školou, ktorá má všetky ročníky. 

Člení sa na 1. stupeň (primárne vzdelávanie) a 2. stupeň (nižšie sekundárne vzdelávanie).Počty tried 

v jednotlivých ročníkoch sa odlišujú v závislosti od realizácie zápisu do I. ročníka a schváleného počtu 

otváraných tried zo strany zriaďovateľa na nadchádzajúci školský rok.  

 

2.5 Začlenenie prierezových tém 
 

Na škole využívame prierezové témy ako prostriedok, ktorým sa obsah a výchovné zameranie začleňuje 

do jednotlivých vzdelávacích oblastí, dopĺňa ho, prepája obsah s aktuálnym dianím v spoločnosti 

a každodennou žitou skúsenosťou žiaka a danej triedy.  

V tomto zmysle prierezové témy priaznivo ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania funkčných 

kompetencií žiakov. U nás ich realizujeme ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov, ale aj 

ako samostatné projekty, vyučovacie bloky, či kurzy.  

V primárnom vzdelávaní majú prierezový charakter nasledujúce témy:  

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Environmentálna výchova 

 Mediálna výchova 

 Multikultúrna výchova 

 Dopravná výchova 

 Ochrana života a zdravia 

 Tvorba projektu a prezentačné schopnosti 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 Finančná gramotnosť 

 

2.5.1 Osobnostný a sociálny rozvoj 
Jej hlavným cieľom je rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt. 

Prostredníctvom nej sa zároveň s vedomostným rozvojom žiakov cielene rozvíjajú aj ich osobné  

a sociálne kompetencie. Umožňuje žiakom rozmýšľať o sebe, o svojom živote, vzťahoch s ľuďmi a 

smerovaní v budúcnosti. Vedie ich k uplatňovaniu svojich práv a tiež k rešpektovaniu názorov, potrieb 

a práv ostatných. Pri správnom uplatňovaní významne prispieva k pozitívnej sociálnej klíme školy a 

dobrým vzťahom medzi pedagógmi a žiakmi.  

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

 porozumel sebe a iným 

 optimálne usmerňoval vlastné správanie a prejavovanie emócií 

 uprednostňoval priateľské vzťahy v triede i mimo nej 



 osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce 

 nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania 

svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce 

 získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 

 rešpektoval rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

 uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo 

svojom živote. ´ 

 

2.5.2 Environmentálna výchova 
 

Táto prierezová téma sa prelína skoro všetkými predmetmi, ale najmä prvoukou, prírodovedou, 

vlastivedou, pracovným vyučovaním, etickou výchovou. Umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, 

postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný 

život na Zemi. Vedie ich na veku primeranej úrovni ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov 

človeka, organizmov a životného prostredia.  

Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu 

jednoduchými (primeranými a vhodnými) činnosťami – chrániť rastliny, mať kladný vzťah k domácim 

zvieratám a pod.  

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

 osvojil základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich 

životné prostredie 

 rozpoznal hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody 

 rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia 

 poznal a vyberal konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho životného 

prostredia 

 podieľal sa aktívne na zveľaďovaní životného prostredia školy a jej okolia 

 správal sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťažuje životné 

prostredie.  

Žiaci sa zapájajú do rôznych projektov a súťaží s environmentálnou tematikou. Napríklad v spolupráci 

so spoločnosťou Brantner, Poprad sa zúčastňujú exkurzií a odborných prednášok ohľadom separácie 

odpadu v meste Poprad a okolí. V spolupráci so spoločnosťou Whirlpool Slovakia realizujú projekt 

Chvíle, ktorými sa neplytvá.  

 

2.5.3 Mediálna výchova 
 

Médiá predstavujú významný faktor, ktorý vplýva na vývin osobnosti a socializáciu detí. Stali sa 

integrálnou súčasťou ich života, pričom si neuvedomujú dostatočne ich vplyv. Hlavným cieľom 

Mediálnej výchovy je položiť základy mediálnej gramotnosti žiakov a postupne zvyšovať úroveň 

schopností kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov. 

Mediálna výchova dáva žiakom príležitosť a priestor na základnú orientáciu v mediálnom svete, 

osvojenie si stratégií zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, ako aj osvojenie si kritického a 



bezpečného prístupu pri ich využívaní na veku primeranej úrovni. Dôležitou úlohou mediálnej výchovy 

na 1. stupni je vychádzať z bezprostredných skúseností žiakov s médiami a vytvoriť pre žiakov 

príležitosti na ich spracovanie.  

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

 uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti 

 pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov 

 osvojil zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných 

mediálnych produktov 

 nadobudol základy zručností potrebných na využívanie médií. 

Žiaci ZŠ využívajú na vyučovaní rôzne informačno-komunikačné technológie a pri zapájaní do rôznych 

projektov pod vedením zodpovedného pedagogického zamestnanca spracováva videové zostrihy zo 

svojich činností.  

 

2.5.4 Multikultúrna výchova 
 

S aktuálnou realitou celosvetovej globálnej spoločnosti a s multikultúrnym charakterom slovenskej 

spoločnosti sa spájajú riziká predsudkov a stereotypov, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách 

neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie. Žiaci sú každodenne vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a 

dostávajú sa do kontaktu s príslušníkmi rôznych kultúr. Prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a 

iných kultúr, histórie, zvykov a tradícií sa naučia rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu s 

ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.  

Pri realizácii Multikultúrnej výchovy využívame také didaktické postupy a metódy, ktoré neučia stierať 

medzikultúrne rozdiely, ale pochopiť ich a akceptovať, ako aj rešpektovať ľudské práva.  

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

 rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti 

 spoznával rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry; 

 akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu; 

 uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí. 

V priestoroch školy sa žiaci stretávajú s nemeckými vyučujúcimi, na chodbách, či v jedálni počúvajú 

túto reč. Zároveň spoznávajú žiakov aj z iných škôl, zo zahraničia. Školu v rámci výmenných pobytov 

navštevujú žiaci z SRN. Medzi spolužiakmi sú žiaci so štatútom zahraničného študenta pochádzajúci 

z krajín ako Nemecko, Rusko, Bielorusko a iné.  

 

2.5.5 Dopravná výchova 
 

Zámerom Dopravnej výchovy – výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke je pripraviť žiakov na 

bezpečný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov. Výučba sa uskutočňuje najmä v 

rámci predmetov prvouka a vlastiveda, v objekte školy, na detskom dopravnom ihrisku alebo v 

bezpečných priestoroch v okolí školy. Naši žiaci pravidelne navštevujú detské dopravné ihrisko na ZŠ 

s MŠ, Komenského ulica v Poprade.  



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

 pochopil funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 

právnymi predpismi na veku primeranej úrovni; 

 osvojil si zásady, nadobudol spôsobilosti a praktické zručnosti bezpečného pohybu v cestnej 

premávke (chôdza, jazda na bicykli...) 

 pochopil význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke 

a prakticky zvládol základné úlohy údržby bicykla 

 uvedomil si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť 

cestnej premávky.  

Počas školského roka v rámci cvičenia v prírode organizujeme odborné prednášky v spolupráci 

s Mestskou políciou v Poprade, ale aj Dopravným oddelením OR PZ v Poprade.  

 

2.5.6 Ochrana života a zdravia 
 

Zámerom prierezovej témy Ochrana života a zdravia je viesť žiakov k ochrane svojho zdravia a života, 

tiež zdravia a života iných ľudí prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, zručností v 

sebaochrane, poskytovania pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Na veku primeranej 

úrovni integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a ochranu života 

a zdravia v mimoriadnych a nepredvídateľných situáciách.  

Na 1. stupni sa realizuje prostredníctvom vyučovacích predmetov telesná a športová výchova, prvouka, 

prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova, ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – 

didaktických hier.  

Didaktické hry, ktoré sa uskutočňujú v každom ročníku 1. stupňa raz ročne v trvaní 4 hodín, slúžia na 

praktické osvojenie si učiva.  

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

 rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 

 osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane 

 pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 

 vedel vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci 

 osvojil si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode 

 rozvíjal svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach. 

Pri plánovaní didaktických hier využívame spoluprácu s OR PZ v Poprade, hasičmi, záchranármi, 

lekármi. Zároveň pravidelne si pripomíname svetový deň zdravia a venujeme sa aj zdravému životnému 

štýlu, predchádzaniu obezity a nasmerovaniu žiakov na vykonávanie viacerých pohybových aktivít 

s cieľom zlepšenia fyzického i psychického zdravia.  

 

 

 



2.5.7 Tvorba projektu a prezentačné schopnosti 
 

Táto prierezová téma je zakomponovaná do vyučovania takých predmetov ako výtvarná výchova, 

slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda, vlastiveda, prvouka a iné. Žiaci v priebehu školského roka 

absolvujú projektové vyučovanie, kde sa rozvíjajú komunikačné kompetencie i schopnosti spolupráce 

pri tvorbe spoločných projektov a následnej prezentácie. Výsledky ich práce sú prezentované pri 

veľkých podujatiach organizovaných školou – vianočná akadémia, karneval, deň rodiny a iné.  

 

2.5.8 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 
 

Prierezová téma Regionálna výchova a ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna 

výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným 

kultúrnym dedičstvom Slovenska. 

Poznanie svojho regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva prispieva k formovaniu kultúrnej 

identity a postupnému rozvíjaniu historického vedomia žiakov. Žiaci spoznávajú svoje mesto, 

zúčastňujú sa exkurzií priamo v meste alebo v blízkom okolí, absolvujú tematické vychádzky, 

spoznávajú samosprávu, organizácie, ktoré realizujú svoju činnosť v meste Poprad. Na škole sa 

realizuje záujmová činnosť – Ľudové piesne a tance.  

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

 rozširoval a rozvíjal svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách svojho 

regiónu 

 vytváral si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine 

 rozvíjal svoju národnú a kultúrnu identitu.  

 

2.5.9 Finančná gramotnosť 
 

Na druhom stupni základnej školy by žiaci mali mať viac skúseností so situáciami, v ktorých bolo 

potrebné uplatniť finančnú gramotnosť. Je možné využívať túto skúsenosť a nadväzovať na ňu. 

Vzhľadom na predmetové zameranie učiteľov je nutná ich väčšia súčinnosť. Je vhodné nájsť spoločné 

témy a na nich ukázať komplexnosť finančnej gramotnosti. 

Na tomto mieste by sme chceli upriamiť pozornosť na učebné predmety, prípadne na témy, v ktorých 

je realizujeme finančné vzdelávanie. Ťažisko finančného vzdelávania je v tomto prípade v trojici 

učebných predmetov – občianskej náuke, matematike a etickej výchove. Treba však pripomenúť, že i 

menej skúsený učiteľ určite odhalí príležitosť aj v iných učebných predmetoch, prípadne v maximálnej 

miere využije aktuálne dianie v spoločnosti. 

Finančné vzdelávanie na druhom stupni základnej školy plynulo nadväzuje na finančné vzdelávanie na 

prvom stupni základnej školy. 

Predmety, do ktorých začleňujeme finančnú gramotnosť: 



 Slovenský jazyk a literatúra  - diskusia, argument, diskusný príspevok, e-mail, plagát, inzerát, 

reklama, polemika, úradný list (objednávka, reklamácia, sťažnosť, žiadosť), vlastný názor, 

poštový peňažný poukaz a iné 

 Matematika – násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000, počtové výkony 

s prirodzenými číslami, riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické 

myslenie, počtové výkony s desatinnými číslami, percentá, pomer, priama a nepriama 

úmernosť, počtové výkony s celými číslami, pravdepodobnosť, štatistika, riešenie lineárnych 

rovníc a nerovníc, grafické znázorňovanie závislostí, štatistika, práca s kalkulačkou, odhad 

výsledku,  

 Informatika – reprezentácie a nástroje, práca s textom, prezentáciami, tabuľkami, informácie, 

komunikácia a spolupráca, práca s webovou stránkou, vyhľadávanie na webe, práca 

s nástrojmi na komunikáciu, informačná spoločnosť, bezpečnosť a riziká 

 Biológia – človek a jeho telo, životné prostredie organizmov človeka, ekologické podmienky 

života 

 Fyzika – energia, zlúčeniny uhlíka 

 Chémia – látky a ich vlastnosti 

 Dejepis – človek a komunikácia, obrazy pravekého sveta, starovekého sveta 

 Geografia – Austrália, Amerika, Afrika, Ázia, Európa, Slovensko – zameranie sa na bohatstvo 

a chudobu, rozdiely medzi regiónmi, environmentálne problémy 

 Občianska náuka – moja rodina, moja trieda, moja škola, štát a právo, voľba povolania, 

ekonomický život v spoločnosti, finančná gramotnosť 

 Etická výchova – tvorivosť v medziľudských vzťahoch, etické aspekty ochrany prírody, asertívne 

správanie, prosociálne správanie, byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva a názory, 

ekonomické hodnoty a etika, pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre, v každodennom 

živote, zdravý životný vplyv, masmediálne vplyvy, dobré meno a pravda ako etické hodnoty a 

iné 

3 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 
 

3.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 
 

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

väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho 

pokroky. 

Pri hodnotení vzdelávacích výsledkov žiakov vychádzame z metodického pokynu č.22/2011 na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl a schváleného klasifikačného poriadku školy.  

Škola má v zmysle platnej legislatívy vypracovaný vnútorný klasifikačný poriadok spolu s dodatkami – 

systém hodnotenia žiakov v ZŠ, Ul. mládeže, Poprad, systém hodnotenia žiakov 1. – 4. ročníka 8-ročnej 

sekcie gymnázia, žiakov 5. -8. ročníka 8-ročnej sekcie gymnázia a 1. – 4. ročníka 4-ročnej sekcie 

gymnázia a systém hodnotenia žiakov v 5-ročnej nemecko-slovenskej bilingválnej sekcii gymnázia. 

Zároveň má vypracovaný dodatok ku komisionálnym skúškam. Uvedené dokumenty obsahujú stupnice 

hodnotenia žiakov v jednotlivých ročníkoch a predmetoch, minimálne požiadavky na ústne, či písomné 

preverovanie vedomostí, schopností a zručností žiakov, kritéria hodnotenia. Dokument je zverejnený 

na webovej stránke školy.   



Hodnotenie žiaka známkou (v prípade potreby aj poznámky, pochvaly, upozornenia a pod.) učiteľ 

bezodkladne zverejní v elektronickej žiackej knižke.  

Každému hodnoteniu musí predchádzať jasné a zrozumiteľné zoznámenie žiaka s cieľmi vzdelávania a 

k nim prislúchajúce kritériá hodnotenia. Žiak má právo vedieť, akým spôsobom a podľa akých pravidiel 

bude v určitej fáze vzdelávacieho procesu hodnotený. Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť 

a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené 

úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie je motivačný a výchovný 

prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého sebavedomia žiaka.  

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na základnej škole je systematické hodnotenie žiaka. 

Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných učebných osnov 

a vzdelávacích štandardov. 

V súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami sa hodnotí:  

- celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia si požadovaných vedomostí a zručností, 

- schopnosť uplatňovať osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, najmä praktických, 

- schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach na riešenie 

problémových úloh, príp. projektov, 

- aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

- schopnosť vyhľadávať a spracúvať informácie z rôznych zdrojov aj prostredníctvom 

informačných a komunikačných technológii, 

- schopnosť zaujať postoj, vyjadriť vlastné stanovisko a argumentovať, 

- kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

- kvalita výsledkov činnosti, 

- schopnosť a úroveň prezentácie vlastných výsledkov práce, 

- pozícia a činnosť v skupine (pri skupinovej práci), schopnosť spolupracovať, 

- osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť.  

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Dbáme na to, aby sme 

prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. O výsledku 

hodnotenia sú rodičia neplnoletého žiaka informovaní na triednych rodičovských schôdzach, ale aj pri 

individuálnom pohovore. 

3.2 Vnútorný systém kontroly hodnotenia zamestnancov 
 

Vnútorný systém kontroly sa zameriava na celkový priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v škole 

a plnenie stanovených cieľov školy. Každoročne je na škole vypracovaný Plán vnútroškolskej kontroly, 

ktorý upravuje vnútorný systém kontroly. 

Hodnotenie zamestnancov sa vykonáva na základe: 

 pozorovania a hospitácií (čiastkové, tematické, komplexné),  

 rozhovoru, 

 výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, umiestnenie žiakov v súťažiach 

a predmetových olympiádach, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach 

ročníka, úspešnosť v prijímacom konaní na SŠ), 

 sledovania pokroku vo výsledkoch žiakov, ktorých učiteľ vyučuje, 



 hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 

učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti žiakov a pod., 

 hodnotenia pedagogickej práce manažmentom školy (plnenie úloh vyplývajúcich z plánu práce 

školy, kontrola pedagogickej dokumentácie, dodržiavanie všeobecne platných záväzných 

predpisov, podiel na živote školy a pod.) 

Hodnotenie zamestnancov sa uskutočňuje podľa navrhnutých kritérií vo vzťahu k edukačnému 

procesu, vo vzťahu k žiakovi a vo vzťahu k sebarozvoju učiteľa. Škola v súlade s platnou legislatívou 

každoročne realizuje hodnotenie pedagogických zamestnancov. Hodnotenie vykonávajú priami 

nadriadení pedagogických zamestnancov na základe podkladov od jednotlivých zamestnancov a od 

vedúcich predmetových komisií. 

Hodnotenie zamestnancov sa realizuje v súlade s platnou legislatívou.  

Počas školského roka sa vykonáva kontrolná a hospitačná činnosť zameraná na: 

 Vyučovacie hodiny – organizácia hodiny, hodnotenie a klasifikácia žiakov 

 Školský vzdelávací program – aplikácia, plnenie 

 Názornosť, aktivizácia študentov, moderné a netradičné vyučovacie metódy, zapojenie 

audiovizuálnej techniky a IKT vo výchovno-vzdelávacom procese 

 Pestovanie národného povedomia, hrdosti na vlastný národ, posilňovanie právneho vedomia, 

tolerancie a pozitívneho vzťahu k európskym a svetovým inštitúciám 

 Mimo triedna  mimoškolská činnosť – záujmová činnosť žiakov, olympiády, športové súťaže 

 Práca s triednou a školskou samosprávou a radou rodičov, radou školy, žiackym parlamentom 

 Nadväzovanie kontaktov s partnerskými školami 

 Využitie vzdelávacích poukazov – práca v krúžkoch 

 Práca v ŠKD – plány, obsah a organizácia 

 Práca zástupcov riaditeľa školy, predsedov PK a MZ, triednych učiteľov, nepedagogických 

pracovníkov školy. 

 Príprava a realizácia zápisu do I. ročníka 

 Príprava a realizácia kontinuálneho vzdelávania 

Hlavným cieľom je poznať proces na škole za účelom: 

 neustáleho skvalitňovania všetkých činností na škole, 

 hodnotenia kvality práce pedagogických zamestnancov. 

 

3.3 Hodnotenie školy 
 

Hodnotenie školy je zamerané na ciele, ktoré si škola stanovila, na ich realizáciu a úroveň zvládnutia. 

Monitorujeme pravidelne: 

- podmienky na vzdelávanie 

- klímu školy 

- priebeh vzdelávania, vyučovací proces, metódy a formy vyučovania 

- výsledky vzdelávania 

- spokojnosť s vedením školy a učiteľmi 



Kritériami pre hodnotenie školy sú 

- úspešnosť našich absolventov v ďalšom štúdiu 

- spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 

- kvalita výsledkov výchovnovzdelávacieho procesu, odzrkadlená najmä externými 

porovnávacími testami  

- dobré meno a povesť školy  

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

- externé testovania – eTEST, NUCEM 

- analýza prijatých žiakov na stredné školy 

- analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach  

- dotazníky pre žiakov  

- úroveň medzinárodných projektov 

Každý rok zverejňujeme na našej stránke hodnotiacu správu školy. V nej pravidelne na základe vopred 

určených kritérií zverejňujeme hodnotenie školy v jednotlivých oblastiach výchovnovzdelávacieho 

procesu za uplynulý školský rok. 

 

4 POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH 

A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 
 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov a ďalšie vzdelávanie 

zamestnancov školy sa realizuje na základe plánu kontinuálneho vzdelávania, po novom plánu 

profesijného rastu zamestnanca.  

 adaptačné vzdelávanie - realizuje sa v škole v spolupráci s riaditeľom školy, uvádzajúcim 

učiteľom a príslušnou predmetovou komisiou, za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity, 

po absolvovaní je učiteľ zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický 

zamestnanec 

 aktualizačné vzdelávanie -  poskytne aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si 

profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie, za 

tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. 

 inovačné vzdelávanie -  umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné 

kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon 

odbornej činnosti. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity, okrem funkčného inovačného 

vzdelávania, za ktoré sa kredity nezískavajú. 

 špecializačné vzdelávanie -  zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na výkon 

špecializovaných činností; za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. 

 funkčné vzdelávanie  - umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich 

činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Za tento typ vzdelávania sa 

nezískavajú kredity. 

 kvalifikačné vzdelávanie -  umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie 

kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie 

ďalšieho aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.  



 vykonanie prvej a druhej atestácie -  O vykonanie prvej atestácie sa môže uchádzať samostatný 

pedagogický zamestnanec, ktorý získal 30 kreditov a absolvoval prípravné atestačné 

vzdelávanie alebo ktorý získal 60 kreditov. Po úspešnom vykonaní atestácie takto uplatnené 

kredity strácajú platnosť na účely priznaného kreditového príplatku. O vykonanie druhej 

atestácie sa môže uchádzať len pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, ktorý získal 30 

kreditov a absolvoval prípravné atestačné vzdelávanie alebo ktorý získal 60 kreditov. Po 

úspešnom vykonaní atestácie takto uplatnené kredity strácajú platnosť na účely priznaného 

kreditového príplatku. 

Zameranie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov:  

 udržiavanie a zvyšovanie kompetencie pedagogických zamestnancov – využívanie 

vzdelávacích ponúk metodicko-pedagogických centier a iných vzdelávacích inštitúcií v rámci 

rôznych druhov kontinuálneho vzdelávania 

  príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií: triedny učiteľ, 

výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, školský knihovník, koordinátor 

protidrogovej prevencie a iných sociálno-patologických javov, koordinátor informatizácie, 

projektový manažér;  

 príprava pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského 

systému – tvorba školského vzdelávacieho programu, tvorba pedagogických a metodických 

materiálov 

 príprava pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými prostriedkami, výpočtovou 

technikou, multimédiami 

 príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. 

 

V zmysle § 40 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá 

štvorročný  plán  profesijného rozvoja Spojenej školy, Ul. D. Tatarku 4666/7 na roky 2020- 2024 v súlade 

koncepciou rozvoja školy na roka  2019 – 2023. 

Plán profesijného rozvoja školy na roky  2020-2024 vychádza z vízie školy. Je zameraný na neustále 

zdokonaľovanie učiteľov, obnovovanie profesijných kompetencii potrebných na výkon pracovnej 

činnosti, získavanie nových vedomostí a zručnosti. 

Súvisí s modernizáciou školy, je základným kritériom na hodnotenie. Škola má stále potenciál ďalšieho 

rozvoja a je pripravená na požiadavky, ktoré prináša budúcnosť a podporuje vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov. 

Škola ako poskytovateľ aktualizačného vzdelávania zorganizuje v rámci štvorročného     plánu 

aktualizačné vzdelávania zamerané na využitie informačno-komunikačných technológií a skvalitnenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Do roku 2021 sa škola snaží dosiahnuť úplnú elektronizáciu 

administratívy ( triedne knihy, klasifikácia a dochádzka, tlač dokumentov) preto bude aktualizačné 

vzdelávanie v súlade s týmito potrebami. Odborným garantom aktualizačného vzdelávania bude 

pedagogický zamestnanec školy s druhou atestáciou. Hlavnou úlohou bude umožniť, čo najväčšiemu 

počtu učiteľov možnosť ďalšieho vzdelávania sa.  

Rámcový program profesionálneho rozvoja 



Vzdelávanie pedagogických 

a odborných zamestnancov 
Plánovanie vzdelávania 2020 - 2024 

Aktualizačné 
každý pedagogický a odborný zamestnanec absolvuje     2 

vzdelávania počas štvorročného obdobia 

Inovačné 
každý pedagogický a odborný zamestnanec plánuje 

uskutočniť  4  vzdelávania počas štvorročného obdobia 

Kvalifikačné 
1. atestácia – 15 zamestnancov 

2. atestácia -  15 zamestnancov 

Špecializačné 

škola má záujem na vyškolení pedagogických zamestnancov 

ako triednych učiteľov, vedúcich predmetových komisii, 

vedúcich metodického združenia, školských koordinátorov vo 

výchove a vzdelávaní a uvádzajúcich učiteľov v každom 

predmete 

Funkčné 
plánujú absolvovať vedúci pedagogickí zamestnanci podľa 

potreby 

 

Predpokladaný plán profesionálneho rozvoja má byť rámcovým plánom, ktorý bude konkretizovaný 

v ročných plánoch profesionálneho rozvoja pedagogických zamestnancov školy v súlade s vykonávacím 

predpismi MŠ VVaŠ SR a potrebami školy. 

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov § 40 ods. 4 predkladám na prerokovanie zriaďovateľovi školy. 

 

5 ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN 
Inovovaný učebný plán je zavedený do výchovno-vzdelávacieho procesu od 1.9.2015. Zavádzanie je 

postupné, t.j. v 1. a 5. ročníku ZŠ. Každý ďalší rok sa žiaci vzdelávajú podľa inovovaného učebného 

plánu v 2. a 6. ročníku, 3. a 7. ročníku, 4. a 8. ročníku v a školskom roku 2019/2020 posledný ročník ZŠ 

– 9. ročník sa bude vzdelávať podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu s upravenými 

počtom hodín v učebnom pláne. V priebehu rokov došlo k zmene disponibilných hodín a ich 

využívaniu. Prílohou školského vzdelávacieho programu sú učebné plány pre jednotlivé triedy 

v príslušnom školskom roku.  

Zároveň škola je povinná v rámci voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. -9. ročník ako druhý cudzí 

jazyk jeden z jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky, jazyk, taliansky jazyk 

podľa možnosti školy a záujmu žiakov, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne.  

Škola si schválila, že otvorí skupinu žiakov učiacich sa druhý cudzí jazyk pri minimálnom počte 12 

žiakov.  



Každý rok zisťuje záujem o druhý cudzí jazyk na konci školského roka v triede 6. ročníka. V prípade 

nízkeho záujmu je pripravená ponúknuť alternatívu  - nejazykový variant učebného plánu (viď 

v prílohe).  

Poznámky  

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

320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa podmienok 

školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa rozdelenie žiakov 

odporúča pri tých témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických zručností 

žiakov.  

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

materiálnotechnické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy 

tematických celkov Technika a Ekonomika domácnosti.  

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

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

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

štátneho vzdelávacieho programu;  

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

predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných 

programov zavedených do vyučovacej praxe; 

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

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

bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych vzdelávacích 

programov; 

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

potrebami.  

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

voliteľné (disponibilné) hodiny v primárnom vzdelávaní na posilnenie uvedeného predmetu. 

5. Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí 

jazyk jeden z jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky 

jazyk podľa možností školy a záujmu žiakov, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne.  

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

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

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

skupiny žiakov, vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov pre predprimárne 

vzdelávanie a primárne vzdelávanie.  

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

vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých 

vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích 

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

primeranosti.  

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

kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roku.  

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

športová príprava.  

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

celkový počet hodín, najviac však na 108 hodín na 1. stupni a na 161 hodín na 2. stupni. Ak sa 

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



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

ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík podľa bodu 

7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

12. Škola využije v 9. ročníku pri tvorbe školského vzdelávacieho programu jednu hodinu 

z voliteľných (disponibilných) hodín na posilnenie vyučovacieho predmetu dejepis.  

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

2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou 

od 1. 9. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebný plán v školskom roku 2021/2022 – jazykový variant 

 

 

 



 

Učebný plán v školskom roku 2021/2022 -  nejazykový variant 

 

 

 



6 UČEBNÉ OSNOVY 
Učebné osnovy v jednotlivých predmetov tvoria samostatnú prílohu školského vzdelávacieho 

programu.  

 

7 PODMIENKY PRE VZDELÁVANIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI (ŠVVP) 
 

V zmysle platnej legislatívy je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami žiak, ktorý má 

zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby. Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok (obsahu, 

foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre žiaka.  

Špeciálne výchovnovzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo 

vývinu žiaka v sociálne znevýhodňujúcom prostredí, ktorých zohľadnenie mu zabezpečí rovnocenný 

prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností, osobnosti, ako aj dosiahnutie primeraného stupňa 

vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.  

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla: 

 žiak so zdravotným znevýhodnením - žiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym 

postihnutím, so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s 

narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami, s viacnásobným postihnutím); 

 žiak chorý alebo zdravotne oslabený,  

 žiak s vývinovými poruchami  - poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, 

žiak s poruchou správania 

 žiak zo sociálne znevýhodneného (znevýhodňujúceho) prostredia 

 žiak s nadaním.  

S cieľom efektívneho vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, škola 

zabezpečuje: 

 včasnú špeciálnopedagogickú, psychologickú, medicínsku diagnostiku,  

 vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu, individuálnu a skupinovú prácu,  

 používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania,  

 úpravu vzdelávacieho obsahu,  

 zaradenie špecifických vyučovacích predmetov, špecifický postup v hodnotení vzdelávacích 

výsledkov,  

 aplikáciu alternatívnych foriem komunikácie, úzku spoluprácu s rodičmi a ďalšie, v závislosti od 

individuálnej potreby konkrétneho žiaka, vyplývajúcej z odbornej diagnostiky; 

 materiálne vybavenie, ktoré zahŕňajú špeciálne učebnice, špeciálne vyučovacie pomôcky, 

kompenzačné pomôcky, prístroje, úpravu prostredia (bezbariérový prístup) 

 odborný servis špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho pedagóga, logopéda, liečebného 

pedagóga, asistenta učiteľa, školského psychológa, ďalej nižší počet žiakov v triede, 

 v prípade individuálnej integrácie zníženie maximálneho počtu žiakov v triede, 

 odborná príprava učiteľov;  



 finančné zdroje na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a personálnych 

podmienok.  

Naša škola vychováva a vzdeláva žiakov so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom individuálnej 

integrácie v bežných triedach. Špecializujeme sa na začlenenie žiakov s telesným postihnutím. Žiaci 

s týmto zdravotným znevýhodnením sa vzdelávajú spolu s intaktnými spolužiakmi v jednotlivých 

ročníkoch ZŠ už od roku 1995, kedy projekt integrácie telesne postihnutých detí začal vďaka úzkej 

spolupráci s OZ pre TPD v okrese Poprad.  

V priebehu rokov pribudli žiaci s iným zdravotným znevýhodnením – sluchové postihnutie, zrakové 

postihnutie a iné. Škola je pripravená na vzdelávanie žiakov aj zo sociálne znevýhodneného prostredia 

a žiakov nadaných.  

Škola vzdeláva žiakov pomocou individuálnych vzdelávacích programov, ktoré vypracováva 

v spolupráci s vyučujúcimi školský špeciálny pedagóg a to na základe odporúčaní z psychologických 

a špeciálno-pedagogických vyšetrení. Špeciálno-pedagogickú starostlivosť na škole pomáhajú 

zabezpečiť aj asistenti učiteľa, ktorí sú prevažne vysokoškolsky vzdelaní pedagogickí zamestnanci.  

Okrem toho zabezpečujeme aj zdravotnú starostlivosť prostredníctvom rehabilitačných miestností 

zriadených v budove školy. Škola zamestnáva diplomovaného fyzioterapeuta, ktorý realizuje liečebnú 

telesnú výchovu, procedúry na základe odporúčaní rehabilitačných lekárov počas hodín telesnej 

výchovy, resp. predmetov, pri ktorých je absencia na vyučovaní ospravedlnená. Rehabilitačná 

miestnosť je vybavená saunou, vírivou a perličkovou vaňou, elektroliečbou, magnetoterapiu, 

biolampami, posilňovacími strojmi a ďalšími prístrojmi a zariadeniami, pomocou ktorých sa snažíme 

poskytnúť čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť žiakom, ktorí by ináč počas bežných hodín na telesnej 

výchove „sedeli“ na lavičke, kým ich spolužiaci cvičia.  

Úzka spolupráca učiteľov, školského špeciálneho pedagóga, asistentov učiteľa, rodičov, žiakov a ďalších 

kompetentných ľudí prináša svoje ovocie vo výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami na našej škole.  

 

 

 

 

 

 


