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Tri úrovne: 

ORGANIZÁCIA 
IDEÁLNEJ 

ŠKOLY 

Predškolský stupeň: 3 – 5 rokov (3 roky) 

1.stupeň : 6 – 10 rokov (5-ročné vzdelávanie) 

2.stupeň: 11 – 16 rokov (5-ročné vzdelávanie) 

max. 20 žiakov v triede 

bez uniforiem, úbor len na TV, bez 

prezúvania, len v nepriaznivom počasí 



4 pavilóny:  BUDOVA 
ŠKOLY 

Odborné učebne na: 

- výtvarnú výchovu 

- hudobnú výchovu 

- prírodovedné predmety (labák) 

- cudzie jazyky 

 

 škôlka + 1.stupeň 

 2.stupeň 

 telocvičňa + plaváreň 

 jedáleň + prednášková sála 



BUDOVA 
ŠKOLY 

jedáleň a bufet 

2 knižnice s relaxačnými zónami 

plaváreň, multifunkčné ihrisko, 

futbalové ihrisko, telocvičňa 



v centre mesta 

POLOHA 

v blízkosti autobusových zastávok 

park s ihriskami, altánkom, 

lavičkami – miesto na relax 



ŠKOLSKÝ DEŇ 

Vyučovanie 

- 5 dní v týždni,  

- od 9:00 – 15:00 

- 50 minútové hodiny 

- 30 minútové prestávky po 2 v.h. 

Prestávky vonku 

1.stupeň : 5 hodín (do 14:10) 

2. stupeň: 6 hodín (do 15:00) 

Obedňajšia prestávka: 
 

1.stupeň: po 5.v.h., o 14:10 

 

2.stupeň: medzi 4. a 5.h. o 12:50 

 

 

9:00 - začiatok vyučovania 

9:00 - 9:50 prvá hodina 

9:50 - 10:40 druhá hodina 

10:40 - 11:10 prestávka 

11:10 - 12:00 tretia hodina 

12:00 - 12:50 štvrtá hodina  

12:50 - 13:20 (obed 2.stupeň) 

13:20 - 14:10 piata hodina  

14:10 – 15:00 šiesta hodina  

          (obed 1.stupeň) 

15:00  - koniec vyučovania 

  

 



 - učitelia, lektori CJ, psychológovia, asistenti 

učiteľa, špeciálni pedagógovia, psychológovia, 

správcovia počítačových sietí, sekretárky, 

kuchárky, vrátnici, školníci, tréneri  

ZAMESTNANCI 
- priateľské vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi  

- triedni učitelia na dlhšie obdobie 

- spolupráca : učitelia - rodičia 



VYBAVENIE 
TRIED 

presvetlené triedy, veľké okná, 

individuálne lavice – možnosť spájať  

výzdoba tried - žiakmi 

interaktívna tabuľa, biela tabuľa, projektor, počítač, 

laptopy, vlastné odkladacie skrinky, vešiaky na 

kabáty, police na knihy 

vybavenie tried:  



PREDMETY 6 hodín denne, 30 hodín týždenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyučovacie predmety : povinné a voliteľné 

Povinné predmety :  
matematika - 4 hodiny 

slovenský jazyk - 4 hodiny 

angličtina - 4 hodiny 

ďalší cudzí jazyk - 2 hodiny 

dejepis - 3 hodiny 

chémia - 2 hodiny 

biológia - 1 hodina 

fyzika - 1 hodina 

geografia - 1 hodina 

telesná výchova - 3 hodiny  

informatika - 1 hodina 

náboženstvo/etika - 1 hodina 

 

- 27 povinných hodín týždenne 



PREDMETY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triednicka hodina:   

1 hodina s triednym učiteľom - 1.hodina                   

v stredu 

  

Voliteľné predmety: hudobná výchova, 

výtvarná výchova, masmediálna výchova, 

domáce práca (varenie, práca v záhradke, 

šitie, práca s drevom atď.), technika, filozofia, 

financie a biznis, ďalšie cudzie jazyky 

  

2 voliteľné hodiny týždenne  

(v dvoch rôznych dňoch) 

 

Žiaci si na začiatku školského roka vyberú                   

z ponuky 2 hodiny voliteľných predmetov.  

 



PREDMETY 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZRUČNOSTI:  

 -  učiť sa praktické veci pre život: zručnosti nakladať s 

peniazmi, prezentačné zručnosti, rôzne typy domácich prác 

  

METÓDY UČENIA SA: 

-skupinová práca, diskusie, projektová práca 

 

- veľa precvičovať na hodinách, aspoň 2x mesačne 

praktické aktivity mimo školy – exkurzie, vychádzky, 

zážitkové učenie, overovanie učiva v exteriéry 

 

-prepájať učivo s praxou 

 

- vo vyučovaní využívať laptopy s prístupom k online 

materiálom na precvičovanie a osvojovanie si vedomostí  

-možnosť zostať po vyučovaní v škole a s ostatnými 

spolužiakmi si precvičovať úlohy 

  

- do vyučovania zapojiť hry 



ÚLOHY A 

HODNOTENIE 

znížiť množstvo testov – max.1 veľký test týždenne, 

prípadne kratšie previerky, ústne skúšanie len z 

cudzích jazykov, prezentovať vedomosti cez 

projektovú prácu, prakticky 

čas štúdia na jeden predmet max.15 minút/denne 

DÚ dobrovoľné – na precvičenie učiva 

Vysvedčenie – 2xročne, známky 1-10, 10 -najlepšia 

možnosť precvičovania učiva doma cez 

elektronické učebné materiály 

Školský zápisník – motto, rozvrh hodín, 

šk.poriadok. Poslúži ako ŽK, zápisník na oznamy   

Výstupné testy – na konci roka z hlavných 

predmetov: MAT, SJ, CJ, DEJ, BIO, CHE, FYZ, GEO 



POPOLUDŇAJŠIE  

AKTIVITY 

Umelecké krúžky 

Športové krúžky 

Dobrovoľnícke aktivity 

Cudzie jazyky 

Prípravné kurzy – na prijímacie skúšky,  

na jazykové skúšky, olympiády a súťaže 

Cestovanie 



ZAPOJENIE 
ŽIAKOV DO 

CHODU 

ŠKOLY 

Stretnutia 2x týždenne 30 min. pred 

vyučovaním  (po + pia) 

2 žiaci z každej triedy 2.stupňa, max.2 roky 

Práca v tímoch: 

Žiacky parlament 

Študijní referenti 

Výzdoba 

Školské akcie 

Čistota 

Voľnočasové aktivity 

Publicita 



PRODUCTOS 

INÉ 
Vlastné rozhlasové vysielanie a školské noviny 

Spoločný začiatok a koniec šk.roka v prednáškovej 

sále – informácie o novom šk.roku, zhodnotenie 

zrealizovaných aktivít 

Školský web – informácie, sociálne siete – ľahšia 

komunikácia rodičia – učiteľ, aktuálne informácie 

Relaxačné aktivity na začiatku každej hodiny – max.5 

minút 

Koncoročný výlet – týždeň, každý ročník iná 

destinácia 



ŠKOL. 

PORIADOK 

• Ospravedlnenie od 
rodiča/lekára 

• Ospravedlnenie po chorobe 

DOCHÁDZKA 

• Rešpekt 

• Vyrušovanie – predvolanie 
rodiča, domov, výpomoc  

• Šikanovanie 

DISCIPLÍNA 

• Poškodenie školského majetku 

• Kamery – verejné miesta 
ŠKODY 

• Začiatok vyučovania: 9:00 

• Príchod: najskôr : 8:30 

•                 najneskôr: 8:55 

• Neskoré príchody 

PRÍCHODY 
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• Mobilné telefónny vypnuté počas 

vyuč., počas prestávok nie 

• Trezor na vrátnici 

• Hodiny prvej pomoci a nebez.situácie 

• Požiadavky žiakov rieši ŽP 

• Nenosiť nebezpečné veci 

INÉ PRAVIDLÁ 

• Priateľská, uvoľnená atmosféra, 
priestor na diskusiu 

• Práca v skupinách 

SPRÁVANIE SA 
NA VYUČOVANÍ 

• Bez uniforiem 

• Telocvičný úbor UNIFORMY 

• Vlastné kmeňové triedy (5rokov) 

• Odborné učebne 

• Šatňové skrinky na chodbách ZMENY TRIED 



THANK YOU 


