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I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

1. Charakteristika školy 
 

 Základná škola pri zdravotníckom zariadení v Dolnom Smokovci  patrí do siete 

špeciálneho školstva. Je najstaršou školou pri zdravotníckom zariadení na Slovensku.           

Na budúci rok oslávi 98 rokov svojej existencie. 

Základná škola  je úplná škola so všetkými ročníkmi, ktorá zabezpečuje primárne 

a nižšie sekundárne vzdelávanie podľa školských vzdelávacích programov. 

Súčasťou školy je materská škola a školský klub detí. 

Škola má  v súčasnosti  tieto pracoviská:  

1/   Základná škola s materskou školou v Dolnom Smokovci 

      (8 tried ZŠ, 3 oddelenia ŠKD, 2 oddelenia MŠ) 

2/   Základná škola s materskou školou pri Kúpeľoch v Hornom Smokovci a. s. 

      (3 triedy ZŠ, 2 oddelenia ŠKD, 2 oddelenia MŠ) 

3/   Základná škola s materskou školou pri Nemocnici s poliklinikou v Poprade 

     (2 triedy ZŠ, 1 trieda MŠ a 1 oddelenie ŠKD). 

Riaditeľstvo školy sídli v  prenajatých priestoroch  Šrobárovho ústavu v Dolnom Smokovci. 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení poskytuje deťom v školopovinnom veku 

výchovu a vzdelávanie počas ich hospitalizácie v zdravotníckom zariadení. Ide o školu 

fluktuačného charakteru, v ktorej sa zloženie detí neustále mení ( podľa dĺžky hospitalizácie). 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení  v Dolnom Smokovci zabezpečuje: 

 Kontinuitu vo vyučovaní školopovinných detí podľa ročníkovej príslušnosti   

v kmeňovej škole v takej miere, v akej to dovoľuje ich zdravotný stav, a tým umožňuje 

bezproblémovú adaptáciu chorého dieťaťa na pôvodný výchovno-vzdelávací proces. 

 Úspešný priebeh liečby a doliečovanie chorého dieťaťa prostredníctvom špeciálno-

pedagogickej činnosti. 

 Rozvíjanie sociálno-komunikačných funkcií prostredníctvom vytvárania vzťahov 

a podporou komunikácie medzi chorými deťmi, rodičmi a  pedagógmi v školskom 

prostredí, ktoré odpútava zameranie myšlienok dieťaťa na jeho chorobu a zabraňuje 

jeho prípadnej sociálnej izolácii. 

 Vytváranie psychicko-emocionálnej podpory dieťaťu vyrovnať sa s napätím 

vyplývajúcim z choroby a  jej následkov, z čoho vyplýva podpora urýchľovania 

uzdravovacieho procesu, predchádzanie prejavom hospitalizmu (citová otupenosť, 

deprivácia). 

 Vykonávanie pedagogicky orientovanej diagnostiky, poskytovanie informácií 

kmeňovej škole o možnej miere zaťaženia žiaka a o zmenách v jeho školskej 
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výkonnosti vplyvom choroby a následnej liečby, poradenstvo pre rodičov, 

hospitalizovaných žiakov a výchovných poradcov o možnostiach  ďalšieho vzdelávania 

vzhľadom na prípadný zmenený zdravotný stav dieťaťa s dlhodobými alebo s trvalými 

následkami. 

 Rozvíjanie tvorivých aktivít školopovinných detí mimo vyučovania prostredníctvom 

činností v školskom klube detí (príprava na vyučovanie, odpočinková a rekreačná 

činnosť, esteticko-výchovná, pracovno-technická, etická výchova a spoločensko-

vedná, prírodovedná  a športová záujmová činnosť), ktoré pomáhajú dieťaťu odpútať 

sa od myšlienok na chorobu, na odlúčenosť od domáceho prostredia a prípadné 

bolestivé liečebné procedúry. 

 

2. Charakteristika žiakov 
Základnú školu pri zdravotníckom zariadení v Dolnom Smokovci navštevujú žiaci 

z celého Slovenska. 

V jednej triede sa môžu vyučovať žiaci (chorí a zdravotne oslabení) zo  všetkých 

ročníkov základnej školy, špeciálnej základnej školy a  žiaci zo škôl s  telesným, 

kombinovaným alebo iným postihnutím, žiaci zo škôl pre nadané deti i žiaci osemročných 

gymnázií – ročníky príma až kvarta - nižšie stredné vzdelanie. 

Rozdielne predpoklady pre vyučovanie chorých žiakov v tej istej triede vyvolávajú 

požiadavku diferencovať ich pri vyučovaní tak, aby sa utvárali skupiny alebo sa vyučovanie 

individualizuje. Pri diferencovanom vyučovaní sa uskutočňuje priama práca učiteľa so žiakmi 

a samostatná práca žiakov. 

 

3. Charakteristika zamestnancov školy 
Škola má 27 zamestnancov, z toho 2 nepedagogických. 

Počet pedagogických zamestnancov – 25, z toho : - úsek ZŠ    -  14 

                                                                                         -  úsek MŠ   -    5 

                                                                                        -   úsek ŠKD -    6 

Škola má 2 elokované pracoviská - Kúpele a.s. Horný Smokovec 

     Nemocnica a. s. Banícka, Poprad  

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov : 

 

Úsek: Kvalifikovaní: Nekvalifikovaní: Študujúci špeciálnu 

pedagogiku: 

MŠ 4 1 0 

ZŠ 14 0 0 

ŠKD 6 0 0 
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4.  Organizačná schéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Organizácia prijímacieho konania 
Do školy pri zdravotníckom zariadení sú prijímané všetky hospitalizované deti 

v školopovinnom veku po písomnom súhlase zodpovedného lekára. 

6. Projekty 
Základná škola pri zdravotníckom zariadení sa zapája už dlhodobo do  projektov a súťaží 

saj s celoslovenskou pôsobnosťou ako napr.: 

 projekt ,,Čisté hory “ 

 výtvarné súťaže - ,,Moja rodina “, ,, Život bez drogy “... 

 reprezentácia v speváckej súťaži Tatranské leto 

 v rámci SŠLP v SR sa uskutočnili  výmenné pobyty členov  

Riaditeľ 

školy 

Ekonómka  
školy, 

hospodárka 

Školníčka, 

upratovačka 

Triedni učitelia 

vedúci MZ a PK 

Vychovávateľky 

ŠKD 

Učiteľky MŠ 

Zástupca 

riaditeľa 

školy 

Vedúci 

elokovaných  

úsekov  
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 pokračovalo sa v prehlbovaní spolupráce so školou v Rakúskom Berchtesgardene 

/projekt EÚ/, so školou v Poľskej Rabke 

 aktívna je aj účasť na Vojtekovo-Rudnikových dňoch v spolupráci s vedením 

Šrobárovho ústavu ... 

 škola je zapojená do projektu Infovek 

 projekt E – POS 

 projekt EDIF /učiteľ a internet/ 

 projekt: „ E – vzdelávanie  žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia „ 

 Zdravie a edukácia 

 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych 

komunít 

 Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika 

 Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov 

 Modernizácia vzdelávania v MŠ 

 Vodné zdroje v okolí  

 Nočné pozorovanie vysokej zveri 

 Projektový týždeň Vlk a jeho potomkovia 

 Projektový týždeň Európsky deň jazykov 

 Nočná škola v Recyklohrách – umiestnenie 

 Informatický bobor 

 Výtvarná súťaž  Maskot civilnej ochrany a tiesňového čísla 112 

 Výtvarno-literárna súťaž Ľudské práva očami detí (6. miesto pre Dávida Slezáka, 

ocenenie ministrom zahr. vecí M. Lajčákom) 

 

7.  Spolupráca s kmeňovými školami a inými subjektmi 

Spolupráca s kmeňovými školami: 

Vzhľadom k tomu, že našu školu navštevujú žiaci z územia celého Slovenska škola 

pociťuje veľkú absenciu v oblasti spolupráce s kmeňovými školami našich jednotlivých žiakov.  

Vedenie školy neustále hľadá formy tejto spolupráce, ktorá by uľahčovala žiakom 

bezproblémové znovu zaradenie do kmeňovej školy, resp. vzhľadom na diagnózu uľahčovala 

prechod na iný typ školy. 

Napriek uvedenému v rámci uvedenej spolupráce škola pri zdravotníckom zariadení : 

 informuje kmeňovú školu o zaradení žiaka do výchovno-vzdelávacieho procesu 

v základnej škole pri zdravotníckom zariadení, 

 poskytuje informácie kmeňovej škole o možnej miere zaťaženia žiaka a o zmenách 

v jeho školskej výkonnosti vplyvom choroby a následnej liečby,  



  

 

Telefón / Fax:       IČO:        e-mail:         internet:         

052/442 50 94      17070376      skola@sudtarch.sk       skolazz.edupage.sk  

 pri dlhodobej hospitalizácii dieťaťa poskytuje kmeňovej škole návrhy na klasifikáciu, 

resp. podklady ku klasifikácii žiaka (škola pri zdravotníckom zariadení vysvedčenia 

nevydáva) 

 kontaktuje kmeňovú školu z ohľadom na časovo tematické plány a zdravotný stav 

dieťaťa.  

 Základom pre bezproblémový chod školy je aj dobrá spolupráca so zdravotníckym 

personálom. Učiteľ je súčasťou tímu, starajúceho sa o choré dieťa. Neustály kontakt 

s lekármi, zdravotnými sestrami a psychológmi je neodmysliteľnou súčasťou práce 

špeciálneho pedagóga v škole pri zdravotníckom zariadení 

 Pre zlepšenie spolupráce sa posielajú oznamy o zaradení  žiakov v škole pri ZZ a bolo 

vypracované tlačivo pre kmeňové školy s cieľom získania údajov o učive, ktoré majú 

žiaci počas pobytu na liečení prebrať. 

 

Spolupráca so zriaďovateľom školy: 

 Zriaďovateľom  základnej školy pri zdravotníckom zariadení je Okresný úrad 

v Prešove,  ktorý zabezpečuje pre školu pri zdravotníckom zariadení odbornú, 

poradenskú a kontrolnú činnosť, zabezpečuje rozpis finančných prostriedkov. 

 Základná škola pri zdravotníckom zariadení bola zriadená ako škola s právnou    

subjektivitou 1. januára 1997. 

 

Spolupráca školy so zdravotníckym zariadením: 

 Škola sídli v prenajatých priestoroch liečebne, kúpeľoch a nemocnice. 

 Intenzívne spolupracuje so zdravotníckym personálom pri zaraďovaní žiaka do 

výchovno-vzdelávacieho procesu a výmene skúseností o zdravotnom stave žiakov. 

 Organizuje vo vzájomnej spolupráci  kultúrno-spoločenské akcie pre deti – MDD, 

karneval, Mikuláš, výstavy detských prác, panelov v priestoroch zdravotníckych 

zariadení . 

Uvedená spolupráca je základom pre bezproblémový chod školy. Učiteľ je súčasťou tímu, 

starajúceho sa o choré dieťa. Neustály kontakt s lekármi, zdravotnými sestrami 

a psychológmi je neodmysliteľnou súčasťou práce špeciálneho pedagóga v škole pri 

zdravotníckom zariadení. 

 

Spolupráca školy s RŠ: 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom školy. 

Rada školy má 11 členov a je nápomocná vedeniu školy pri riešení problémov. Zasadá 

minimálne dvakrát do roka a podľa potreby. 

 



  

 

Telefón / Fax:       IČO:        e-mail:         internet:         

052/442 50 94      17070376      skola@sudtarch.sk       skolazz.edupage.sk  

8.  Priestorovo – materiálne podmienky školy: 
Priestorové podmienky školy sú na vysokej úrovni, a to aj vďaka dobrej spolupráci 

školy s vedením zdravotníckych zariadení. Vyučovanie prebieha v samostatných triedach. 

Škola má zariadené počítačové učebne, centrálny kabinet učebných pomôcok. Škola má 

k dispozícii telocvične, športové ihriská – futbalové, volejbalové, basketbalové, tenisové. 

V škole je zriadená samostatná knižnica pre učiteľov a žiakov, veľká prednášková sála 

a kinosála, ktorú škola využíva na prednáškovú činnosť, realizáciu svojich programov 

a vystúpení so žiakmi. Relaxačné kútiky sú súčasťou jednotlivých tried.  

Škola má k dispozícii potrebný fond učebníc a učebných textov, ktorý je dostatočne 

široký , aktualizovaný a zodpovedá vzdelávaciemu programu školy. Učebné pomôcky sú 

zastúpené v miere zodpovedajúcej požiadavkám učebného plánu. Pozornosť je potrebné 

orientovať na vybavenie školy didaktickou technikou a jej používanie vo výchovno – 

vzdelávacom procese. 

Samotné triedy sú vybavené novým, moderným školským nábytkom. Možno 

konštatovať, že samotné priestorové a materiálno – technické podmienky školy umožňujú 

realizovať výchovno – vyučovací proces v súlade s učebnými plánmi a osnovami na všetkých 

úsekoch školy.  

Triedy sú vybavené DVD prehrávačmi, televíziami a rádiami pre odpočinkovú činnosť. 

Súčasťou niektorých tried sú interaktívne tabule, tablety, notebooky. 

 

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

 vzdelávaní 

Škola v spolupráci so zdravotníckym zariadením vytvára také podmienky, aby nebolo 

ohrozené zdravie žiakov a zamestnancov školy. Pravidelnými školeniami zamestnancov školy 

v oblasti PO, BOZP sa snažíme predchádzať úrazom. Sú vykonávané pravidelné kontroly 

bezpečnosti a ochrany zdravia, revízie zariadení a prideľované osobné ochranné prostriedky 

pre zamestnancov podľa plánu.  

Uvedené kontroly a revízie sú realizované zamestnancami Šrobárovho ústavu v Dolnom 

Smokovci. 
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II.   ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 
 

Náš školský vzdelávací program vychádza z priority : výchovno – vzdelávacím procesom 

dopomáhať  našim žiakov k zlepšeniu  zdravia, a to  v prostredí Vysokých Tatier. 

 

1. Hlavné priority, pedagogické stratégie  a ciele školy pri zdravotnom 

zariadení 

 

Našim cieľom je vychovať múdre – vzdelané, tvorivé, dobré – čestné, morálne, 

charakterné, aktívne – samostatné, pracovité, iniciatívne, šťastné- spokojné, usmiate, a tým 

podporíme zdravie nášho žiaka. 

Choré deti, ktoré z dôvodu dlhodobého narušenia vnútornej rovnováhy organizmu alebo 

narušenia rovnováhy medzi organizmom a  prostredím, sú hospitalizované v zdravotníckych 

zariadeniach, a preto sa nemôžu vyučovať v bežných kmeňových školách.  

Základná škola pri zdravotníckom zariadení poskytuje deťom v školopovinnom veku 

výchovu a vzdelávanie počas ich hospitalizácie v zdravotníckom zariadení. Ide o školu 

fluktuačného charakteru, v ktorej sa zloženie žiakov počas školského roka priebežne mení.  

 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení plní vo vzťahu k chorým deťom tieto 

základné úlohy:  

 Zabezpečuje školopovinným deťom kontinuitu vo vyučovaní podľa ročníkovej príslušnosti  

v kmeňovej škole v takej miere, v akej to dovoľuje ich zdravotný stav a tým umožňuje 

bezproblémovú  adaptáciu chorého dieťaťa  na pôvodný výchovno-vzdelávací proces . 

 Prostredníctvom špeciálno-pedagogickej činnosti prispieva k úspešnému priebehu liečby 

a doliečovania chorého dieťaťa.  

 Rozvíja sociálno-komunikačné funkcie prostredníctvom vytvárania vzťahov a podpory 

komunikácie medzi chorými deťmi, rodičmi a pedagógmi v školskom prostredí, ktoré 

odpútava zameranie myšlienok dieťaťa na jeho chorobu, zabraňuje jeho prípadnej 

sociálnej izolácii. 

 Vytváraním psychicko-emocionálnej podpory pomáha dieťaťu vyrovnať sa s napätím 

vyplývajúcim z choroby a jej následkov, orientovať sa v neznámom prostredí nemocnice, 

zmierňovať strach z neznámych situácii, z čoho vyplýva podpora urýchľovania 

uzdravovacieho procesu, predchádzanie prejavom hospitalizmu (citová otupenosť, 

deprivácia). 

 Vykonáva pedagogicky orientovanú diagnostiku, poskytuje informácie kmeňovej škole 

o možnej miere zaťaženia žiaka a o zmenách v jeho školskej výkonnosti vplyvom choroby 

a následnej liečby, poradenstvo pre rodičov, deti a výchovných poradcov o možnostiach  
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ďalšieho vzdelávania vzhľadom na prípadný zmenený zdravotný stav dieťaťa s dlhodobými 

alebo s trvalými následkami. 

 Zabezpečuje školopovinným deťom rozvíjať tvorivé aktivity mimo vyučovania 

prostredníctvom činností v školskom klube detí (príprava na vyučovanie, odpočinková a 

rekreačná činnosť, esteticko-výchovná, pracovno-technická, etická výchova a 

spoločensko-vedná, prírodovedná  a športová záujmová činnosť), ktoré pomáhajú dieťaťu 

odpútať sa od myšlienok na chorobu, na odlúčenosť od domáceho prostredia a prípadné 

bolestivé liečebné procedúry. 

 

Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti 

vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch vzhľadom na ich diagnózu Výchovno-

vzdelávacia činnosť bude smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby sa 

naučili žiť so svojim zdravotným postihnutím aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, 

rýchlo a účinne riešiť problémy. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich 

schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. 

Dôraz kladieme na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania 

a sebahodnotenia. 

 

2. Stupeň vzdelania 

 Primárne vzdelávanie – 1. stupeň ZŠ. 

 Nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň ZŠ. 

ZŠ pri ZZ nevydáva doklad o získanom vzdelaní (vysvedčenie). 

 

3. Profil absolventa 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení  tým, že je školou fluktuačného charakteru 

a nevydáva vysvedčenie, nemôže stanoviť profil absolventa, navštevujúceho klasickú 

základnú školu. Profil absolventa našej školy zodpovedá profilu absolventa, ktorý je 

koncipovaný prostredníctvom kompetencií (spôsobilostí) pre bežné kmeňové školy. 

Absolventmi našej školy sú žiaci, ktorí počas hospitalizácie boli vzdelávaní špeciálnymi 

pedagógmi a po určitej dobe sa vrátili do svojej kmeňovej školy. Našou snahou je, aby náš 

absolvent - žiak , odchádzajúci späť do kmeňovej školy: 

 Vedel nadviazať na učivo kmeňovej školy 

 Akceptoval svoj zdravotný handicap a vedel s ním žiť 

 Bol schopný kriticky a tvorivo myslieť 

 V prípade potreby (z dôvodu zdravotného stavu)  sa do našej školy rád vrátil. 

 

4. Stratégie vyučovania 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ hlavne na zdravotný stav dieťaťa, 

na jeho psychickú pohodu, na  usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti 
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žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba 

metód závisí od prostredia, kde sa dieťa vyučuje – na lôžku, na izbe, v triede - na obsahu 

učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho 

vybavenia. 

Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť budeme využívať: 

 

Motivačné metódy: 

- motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia) 

- motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

- motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému). 

 Expozičné metódy:  

- budeme uplatňovať pri vytváraní nových poznatkov a zručností: 

- rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

- vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), - rozhovor (verbálna 

komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných 

a divergentných  otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, 

rozhodovanie. 

Problémové metódy: 

- heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore 

problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení). 

Aktivizujúce metódy:  

sú dôležité pre realizáciu cieľov: 

- diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom 

riešenia daného problému) 

- didaktické hry (seba realizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti ) 

témach zo života. Typické autentické rozhovory. 

Fixačné metódy: 

 sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania: 

- opakovanie a precvičovanie (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry AZ 

kvíz, domáce úlohy....) 

 

5.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 

Formy , prostriedky  a spôsob vnútroškolskej kontroly: 

Hodnotenie zamestnancov sa zakladá na bodovom hodnotení. Body sa prideľujú na základe: 

 

 Priamej hospitačnej činnosti na vyučovacích hodinách, plnenia cieľov v jednotlivých 

predmetoch, využívanie IKT vo vyučovacom procese, využívanie aktivizujúcich metód 

a foriem práce, prípravy na výchovno –vzdelávací proces 
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 Rozhovoru 

 Priebežných výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (výsledky testov, súťaže,...) 

 Hodnotenia pedagogických zamestnancov zo strany iných subjektov (zdravotnícki 

zamestnanci...) 

 Vzájomných hodnotení učiteľov (to si vyžaduje vzájomné hospitácie, otvorené 

hodiny) 

 Hodnotenia učiteľov žiakmi 

 Kontroly plnenia učebných osnov jednotlivých predmetov. 

 Starostlivosti  o dlhodobo hospitalizované detí – kontakt s kmeňovou školou 

 Kontroly pedagogickej dokumentácie (úroveň jej vedenia, vecnosť a správnosť 

 zápisov). 

 Aktívnej účasti na zasadnutiach metodických združení a PK 

 Kontroly interiéru školy, estetickej úpravy tried  

 Kontroly dodržiavania zásad BOZP a PO. 

 

Ciele vnútroškolskej kontroly: 

 

 Vytvárať optimálne podmienky na zabezpečenie plynulého a kvalitného výchovno–

vzdelávacieho procesu. 

 Hodnotiť výchovno–vzdelávací proces formou plánovaných a operatívnych hospitácií. 

 Zisťovať/zabezpečovať objektívnosť hodnotenia a klasifikácie žiakov a diferencovaný 

prístup. 

 Zisťovať/zabezpečovať dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie 

a klasifikáciu  žiakov a objektívnosť hodnotenia. 

 Zisťovať/zabezpečovať dodržiavanie učebných osnov, vzdelávacích štandardov, 

časovo – tematických plánov. 

 Delegovanie kompetencií na pedagógov, práca metodických orgánov a PK  

(funkčnosť, efektivita). 

 Prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov. 

 Dodržiavanie pracovnej disciplíny – poriadkov (organizačného, pracovného, 

vnútorného, rokovacieho). 

 Správne vedenie pedagogickej dokumentácie. 

 Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienických opatrení (vedenie 

dokumentácie, frekvencia úrazov a ich hlavné príčiny, prijaté opatrenia a kontrola ich 

plnenia). 
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Oblasti hodnotenia školy: 

Kritérium 

V
eľ

m
i s

iln
é 

Si
ln

é
 

P
ri

em
er

n
é

 

Sl
ab

é 

V
eľ

m
i s

la
b

é
 

Predmetová odbornosť učiteľov /     

Motivácia učiteľov vzdelávať sa  /    

Kreativita učiteľov a žiakov   /   

Ochota spolupracovať  /    

Fluktuácia učiteľov CJ /     

Atraktívnosť edukačnej ponuky    /  

Alternatívne vyučovacie metódy   /   

Využívanie IKT na vyučovaní  /    

Krúžková činnosť   /   

Priestorové podmienky /     

IKT vybavenie /     

Materiálno – technické vybavenie /     

Školský klub detí /     

Prístup na internet /     

Vybavenosť a využívanie školskej (ústavnej)knižnice   /    

Úspechy žiakov v súťažiach /     

Hodnotenie školy okolím  /    

Bezbariérový prístup /     

   -    ľudský potenciál  

   -    pedagogický proces   

   -    materiálne vybavenie 

   -    ostatné faktory 

Z uvedenej analýzy vyplýva, že ľudský potenciál patrí medzi silné stránky školy tak, ako 

i jej materiálne vybavenie. Rezervy sa ukázali v samotnom vyučovacom procese, ako je 

atraktívnosť edukačnej ponuky, či ponuka alternatívnych vyučovacích metód. Práve ochotu 

spolupracovať, motiváciu učiteľov vzdelávať sa, ich odbornosť a v neposlednom rade i dobré 

materiálno – technické vybavenie školy by sme v ďalšej stratégii školy chceli využiť na 

posilnenie kvality samotného vyučovacieho procesu. 
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6. Školský učebný plán 

 

Učebný plán Školského vzdelávacieho programu pre primárne a nižšie sekundárne 

vzdelávanie vychádza z rámcových učebných plánov Štátneho vzdelávacieho programu                 

1. a 2. stupňa základnej školy pre základné školy pre žiakov chorých a zdravotne oslabených 

pri zdravotníckych zariadeniach – D variant. V týchto plánoch sú stanovené minimálne 

časové dotácie. 

V našom školskom učebnom pláne sme tieto dotácie plne rešpektovali a navyše doplnili 

voliteľnými predmetmi, resp. posilnili sme predmety podľa zamerania nášho vzdelávacieho 

programu. 

 

Rámcový učebný plán pre základné školy pri zdravotníckych zariadeniach – variant D 
Pre žiakov chorých a zdravotne oslabených 

 

Štátny vzdelávací program 

Vzdelávacia 
oblasť Predmet/ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Jazyk 
a komunikácia 

slovenský jazyk 
a  literatúra  

9 8 6 6 5 5 4 5 5 53 

cudzí jazyk   3 3 3 3 3 3 3 21 

           74 

Príroda 
a spoločnosť  

prvouka 1 2        3 

prírodoveda 0 0 1 1      2 

vlastiveda   0 1 1      2 

           7 

Človek a príroda fyzika      1 1 1 1 4 

chémia      0 1 1 1 3 

biológia      1 1 1 1 1 5 

           12 

Človek 
a spoločnosť 

dejepis     1 1 1 1 1 5 

geografia      1 1 1 1 1 5 

občianska náuka      0 1 1 1 1 4 

           14 

Človek a hodnoty   etická výchova /náboženská výchova   

 

Matematika  a 
práca s inf. 

matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 

informatika   1 1 1 1 1 1 0 6 

           38,5 

Človek a  svet 
práce  

pracovné vyuč.    0      0 

technika           

           0 

Umenie a kultúra výtvarná výchova 2 2 1 1 1 1 1   9 

hudobná výchova  1 1 1 1 1 0 0   5 

           14 
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Zdravie a pohyb  telesná a športová 
výchova /zdravotná 
telesná výchova/ 

2 2 2 2 2 1 1 1 1 14 

           14 

Spolu povinná časť  19 19 20 20 20 20 20 20 20 178 

Voliteľné hodiny  1 1 0        

Spolu : povinná   
časť + voliteľné  
hodiny  

 
 
 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 180 

 

Voliteľné predmety:  

 

1. a 2. ročník:   - cudzí jazyk 

 

                   

7. Školský učebný plán: 
 

I.STUPEŇ – 1. ROČNÍK  

Vzdelávacia oblasť Predmety 
Počet hodín- 

povinná časť 

Počet hodín- 

voliteľné predmety 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a  

literatúra 
9  

Cudzí jazyk  1 

Človek a príroda  Prvouka 1  

Matematika a práca 

S informáciami 

Matematika 4  

Informatika    

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 2  

Hudobná výchova 1  

Zdravie a pohyb 
Zdravotná telesná 

výchova 
2  

SPOLU:  19 1 
 

 

 

 

 



  

 

Telefón / Fax:       IČO:        e-mail:         internet:         

052/442 50 94      17070376      skola@sudtarch.sk       skolazz.edupage.sk  

I.STUPEŇ – 2. ROČNÍK 

Vzdelávacia oblasť Predmety 
Počet hodín- 

povinná časť 

Počet hodín- 

voliteľné predmety 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a  

literatúra 
8  

Cudzí jazyk  1 

Človek a príroda Prvouka 2  

Matematika a práca 

S informáciami 

Matematika 4  

Informatika 0  

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 2  

Hudobná výchova 1  

Zdravie a pohyb 
Zdravotná telesná 

výchova 
2  

SPOLU:  19 1 

II. STUPEŇ – 5. ROČNÍK  

Vzdelávacia oblasť Predmety 
Počet hodín- 

povinná časť 

Počet hodín- 

voliteľné predmety 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a  

literatúra 
5  

Cudzí jazyk 3  

Človek a príroda Biológia 1  

Človek a spoločnosť 
Dejepis     1  

Geografia 1  

Matematika a práca 

S informáciami 

Matematika 4  

Informatika 1  

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1  

Hudobná výchova 1  

Zdravie a pohyb 
Zdravotná telesná 

výchova 
2  

SPOLU:  20 0 
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Cudzí jazyk 

- prispôsobujeme podľa toho, s akým jazykom prichádza žiak do našej    školy. V  učebnom 

pláne vyčleňujeme 3 vyučovacie hodiny s prihliadnutím na cudzí jazyk, s ktorým žiak 

z kmeňovej školy prichádza.   

Pri výbere voliteľných predmetov sme vychádzali aj z požiadaviek kmeňových škôl.           

          

Začlenenie voliteľných (disponibilných) tém 

Prierezové témy (napr. zdravotná výchova, dopravná výchova, environmentálne 

výchova, multikultúrna výchova, ochrana človeka a zdravia, mediálna výchova, osobnostný 

a sociálny rozvoj a pod.) sú začlenené podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných 

osnovách jednotlivých predmetov v daných vzdelávacích oblastiach. Vzdelávacie oblasti majú 

nadpredmetový charakter. 

V rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania sme v rámci začlenenia voliteľných 

predmetov posilnili vyučovanie cudzieho jazyka   v 1. a 2. ročníku podľa požiadaviek žiakov 

z kmeňových škôl. 

Na II. Stupni ZŠ vyučujeme predmety podľa rámcového učebného plánu pre základné školy 

pri zdravotníckych zariadeniach – variant D. Od piateho ročníka sa vyučujú len povinné 

predmety, dané ŠVP. 

 

 

Učebné osnovy 

Obsahujú: 

 Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania 

 Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti, predmetové vychádzajú z kľúčových kompetencií 

 Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy 

a prepojenie s inými predmetmi. 

 Požiadavky na výstup 

 Metódy a formy práce - stratégie vyučovania. 

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

odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky 

a pod. 

 Hodnotenie predmetu. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Telefón / Fax:       IČO:        e-mail:         internet:         

052/442 50 94      17070376      skola@sudtarch.sk       skolazz.edupage.sk  

 

 

 

 

Školský vzdelávací program  pre žiakov chorých a zdravotne oslabených na 

školský rok 2016/2017 bol prerokovaný  na zasadnutí Pedagogickej rady ZŠ 

s MŠ pri ZZ Dolný Smokovec 70, Vysoké Tatry   

Dňa 8. júna 2016 

 

         PaedDr. Mária Veselovská 

riaditeľka školy 

 

        --------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program pre žiakov chorých a zdravotne oslabených na 

školský rok 2016/2017 bol prerokovaný na zasadnutí  Rady školy - ZŠ s MŠ pri 

ZZ Dolný Smokovec 70, Vysoké Tatry   

Dňa 16. júna 2016 

 

         Mgr. Radana Gašperová 

                                                                                            predseda Rady školy 

 

        --------------------------------------- 

 

 

 

 


