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Dátum 
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Platnosť ŠkVP od 1.9.2010  

Platnosť ŠkVP od 1.9.2015 - zmena riaditeľky školy – Mgr. G.    

  Kováčová 

- zmena koordinátora pre tvorbu ŠkVP      

  - Mgr. J.Valentovičová 

- priestorové a materiálno-technické    

  vybavenie bolo upravené na 2    

  triedy,  

- pedagogický zbor tvoria 4 učiteľky, 1    

  asistentka 

 Platnosť ŠkVP od 1.9.2015 Pre deti vekovej kategórie 3 - 6 rokov: 

Učebné plány sa individuálne upravujú 

v týženných plánoch pre potrebnú 
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1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŠKOLY 

 

Názov školy: Špeciálna materská škola, Komenského 25, 

Pezinok 

Názov ŠkVP: Včielka 

Stupeň vzdelania: predprimárne 

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Formy výchovy a vzdelávania: celodenná 

Vyučovací jazyk: slovenský 

 

Zriaďovateľ: Okresný úrad – odbor školstva 

Adresa: Tomášikova 46, Bratislava 

Kontakty: e-mail: takacova@ksuba.sk 
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2 Názov školského vzdelávacieho program 

Včielka 

Motto: „Aj cesta môže byť cieľ...“ 
Včielka v našom názve symbolizuje usilovnosť a vytrvalosť pri príprave detí so zdravotným 

znevýhodnením na život v intaktnej spoločnosti v súlade s ich osobitosťami a individuálnymi 

rozvojovými možnosťami. Podporujeme osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-

emocionálnej, telesnej, morálnej a estetickej. Rozvíjame ich kognitívne schopnosti, 

sebaobslužné, kultúrne, hygienické návyky, utvárame predpoklady na ďalšie vzdelávanie v 

škole. Prostredie špeciálnej materskej školy pozitívne ovplyvňuje osobnosť dieťaťa. V plnej 

miere uspokojuje psychické, citové a telesné potreby, je útulné, príjemné a harmonické. 

Mikroklíma prostredia špeciálnej materskej školy vplýva na pocit pohody, výkonnosť a únavu 

pri pohybe, hre, učení sa a práci. 

 V špeciálnej materskej škole sa veľký dôraz kladie na rozvoj komunikačných 

schopností, pretože jedným z najbadateľnejších symptómov mentálneho postihnutia je 

narušená reč vo všetkých jej zložkách.Všetky deti majú potrebu komunikovať so svojím 

okolím. 

 Rozvíjaním komunikačných schopností eliminujeme stupňovanie agresivity, 

instabilitu alebo apatiu a nezáujem. Systematickou a cielenou logopedickou starostlivosťou – 

terapiou umožňujeme  dieťaťu  primeranú a účinnú cestu socializácie.  Všetky deti majú 

potrebu komunikovať so svojím okolím. Logopedická starostlivosť je špecifická aktivita s 

cieľom odstrániť, prekonať alebo aspoň zredukovať narušenie komunikačnej schopnosti. 

Realizuje sa špecifickými metódami, zásadami, pedagogickými a logopedickými princípmi: 

 princíp relaxácie, 

 princíp komplexnosti, 

 princíp multisenzoriálneho pôsobenia, 

 princíp krátkodobého, ale častého cvičenia, 

 princíp vývinovosti. 
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3 Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a 

vzdelávania 

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-

motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské 

vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom pre plnenie tohto hlavného cieľa je 

jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu tak, aby 

rešpektoval ciele výchovy a vzdelávania uvedené v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších predpisov. 

 Cieľom predprimárneho vzdelávania detí s mentálnym postihnutím je zabezpečovať ich 

komplexný rozvoj v súlade s ich obmedzenými možnosťami a osobitosťami danými mentálnym 

postihnutím s dôrazom na rozvoj komunikačných schopností. 

 

Ciele predprimárneho vzdelávania detí s mentálnym postihnutím sú : 

 rozvíjať zaostávajúci vývin v psychomotorickej, poznávacej, emocionálnej 

a sociálnejoblasti, 

 rozvíjať komunikačné schopnosti dieťaťa, 

 vytvoriť podmienky na plynulú adaptáciu na nové prostredie (pri vstupe do materskej 

školy), 

 naplniť potrebu sociálneho kontaktu dieťaťa s rovesníkmi, 

 umožniť dieťaťu sebarealizáciu prostredníctvom hrových aktivít, 

 rozvíjať samostatnosť dieťaťa, posilňovať jeho sebadôveru a sebavedomie, 

 vytvárať elementárne sociálne kompetencie a ich využitie v reálnom živote, 

 odstraňovať druhotné problémy (správania), 

 utvárať elementárne prosociálne a environmentálne cítenie, 

 pripraviť dieťa s mentálnym postihnutím na plynulý prechod do špeciálnej základnej 

školy. 
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Každé dieťa je individuálna osobnosť, s inou genetickou vybavenosťou, psychickou 

charakteristikou, každé je individualita. 

Okrem všeobecne platných cieľov sme si stanovili: 

 stimulovať kognitívno-psychomotorické funkcie, 

 rozvíjať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, 

 rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí, 

 podporovať osobnosť a záujmy každého dieťaťa, 

 rozvíjať schopnosť detí kooperovať v skupine, 

 utvárať a rozvíjať environmentálne cítenie, návyky súvisiace so zdravým životným 

štýlom, 

 rozvíjať tvorivosť detí. 

 v edukačnom procese primerane implementovať: 

 

 Zásady:  

 zásadu cieľavedomosti, 

  individuálneho prístupu, 

  názornosti,  

 postupnosti, sústavnosti a pravidelnosti  

 primeranosti,  

 emotívnosti, 

 uvedomelosi a aktivity, 

 imitácie rečového vývinu, 

 preferovania obsahovej stánky reči pred výslovnosťou, 

 simultánneho nácviku, 

 komentovania, 

 Self – Talking, 

 Paralell – Talking. 
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 orientácie na kladné črty dieťaťa s mentálnym postihnutím. 

Metódy:  

 korekčnej spätnej väzby 

  rozšírenej imitácie 

  alternatívnych otázok 

  doplňovania viet. 

 

 rešpektovať potreby dieťaťa s mentálnym postihnutím, 

 udržiavať pozornosť detí vzhľadom na vývinové osobitosti, druh a stupeň mentálneho 

postihnutia, 

 dodržiavať zákonitosti psychohygieny. 

 

Ciele sa plnia v rámci kooperácie s logopédom, špeciálnym pedagógom a psychológom. 
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4 Vlastné zameranie školy 

V triedach špeciálnej materskej školy poskytujeme predprimárne vzdelávanie podľa určeného 

obsahu vzdelávania a špecifických cieľov vzdelávania určených pre deti s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia (ďalej MP), stredným stupňom MP a ťažkým stupňom MP. 

Špecifické ciele sú vypracované s ohľadom na závažnosť, t.j. stupeň mentálneho postihnutia a 

rešpektujú individuálne možnosti a schopnosti detí. Deťom poskytujeme denne odbornú 

logopedickú starostlivosť realizovanú špeciálnym pedagógom - logopédom, zameranú na 

rozvoj schopností potrebných pre správny rozvoj vnímania, porozumenia reči, jej produkcie 

a iných atribútov potrebných pre používanie reči v hovorenej aj písomnej podobe.  

 V kognitívnej oblasti realizujeme tréning auditívneho vnímania, auditívnej 

diferenciačnej schopnosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese používame špecifické metódy 

a postupy, pričom cielene a komplexne pôsobíme na komunikačnú schopnosť dieťaťa. 

Rešpektujeme schopnosti a rozvojové možnosti jednotlivých detí so zámerom postupne splniť 

požiadavky na vzdelávanie.  Dbáme na celostný osobnostný rozvoj dieťaťa a na rozvoj jeho 

tvorivosti, ako aj na rozvoj prvotnej počítačovej gramotnosti. V rámci výchovno-

vzdelávacieho procesu aplikujeme moderné a inovatívne výchovno-vzdelávacie stratégie, vo 

veľkej miere využívame informačno-komunikačné technológie. Zohľadneniu individuálnych 

potrieb detí s mentálnym postihnutím pomáha i znížený počet detí v triede.  

Za plnenie pedagogického zámeru školy zodpovedajú pedagogickí zamestnanci. 
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5 Učebné osnovy 

Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu je obsah vzdelávania a špecifických 

cieľov vzdelávania určených pre deti s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, stredným 

stupňom MP a ťažkým stupňom MP vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu 

pre pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie - Vzdelávací 

program pre deti s mentálnym postihnutím pre predprimárne vzdelávanie schválrné 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. mája 2017 pod 

číslom 2017-2127/20564:14-10G0 s platnosťou od 1. septembra 2017 

 

5.1 Východiská plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti  

Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti vyplýva z: 

  cieľov výchovy a vzdelávania špeciálnej materskej školy,  

  obsahu a cieľov ŠVP, ŠkVP Včielka,  

 individuálnych potrieb detí v triede, 

  kooperácie učiteliek – logopéda – špeciálneho pedagóga – psychológa, 

 materiálno-technických a priestorových podmienok špeciálnej materskej školy. 

 

Organizácia denných činností je flexibilná, prispôsobená individuálnym potrebám každého 

dieťaťa s MP. V týždennom plánovaní sa striedajú obe učiteľky vychádzajú z Plánu práce 

ŠMŠ na  daný školský rok, obsahových celkov a odporúčaných vzdelávacích oblastí.  

 Aktivity učiteľky zaznamenávajú do týždenných plánov, kde uvádzajú deň, 

organizačnú formu, vzdelávaciu oblasť, výchovno–vzdelávací cieľ, aktivity a stratégie, zdroje 

a pomôcky na realizáciu aktivít, autoevalváciu.  

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť prispôsobujeme povahe predprimárneho vzdelávania, 

okolnostiam a záujmom detí tak, aby sa jednotlivé výchovno-vzdelávacie oblasti prepájali. Pri 

plánovaní zohľadňujeme aktuálny psychický a fyzický stav detí,  prihliadme na špecifické 

potreby a možnosti detí.  
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6 Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a 

vydávanie dokladu o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 

Predprimárne vzdelanie dieťa získa spravidla absolvovaním posledného ročníka 

vzdelávacieho programu v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a 

dosiahne školskú spôsobilosť. Dokladom o jeho získaní je osvedčenie o absolvovaní 

predprimárneho vzdelávania, ktoré vydávame v posledný vyučovací deň daného školského 

roku. 

 Absolvent predprimárneho vzdelávania je pripravený na vstup do primárneho 

vzdelávania v základnej alebo v špeciálnej základnej škole.  

 

7 Personálne zabezpečenie  

Riaditeľka školy a zástupkyňa riaditeľky školy pre túto organizačnú zložku školy majú 

ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s druhou atestáciou. Pedagogický zbor 

špeciálnej materskej školy tvoria učiteľky, ktoré spĺňajú pedagogickú a odbornú spôsobilosť. 

Sú to pedagógovia so skúsenosťami vo svojom odbore. Svoje odborné vzdelanie si učiteľky 

neustále prehlbujú v rámci ponúkaných možností kariérneho rastu. Úzko spolupracujú s 

logopédom, s vedúcou MZ - ŠMŠ odbornými zamestnancami CŠPP.  Efektívna je ich 

vzájomná spolupráca, kooperácia, vzájomná dôvera a dobre fungujúce vzťahy, ako aj ochota 

ďalej sa vzdelávať, venovať časť zo svojho voľného času škole a deťom v nej. 

V rámci Centra špeciálno-pedagogického poradenstva pracujú 5 odborní zamestnanci na 

pozíciách 2 psychológ, 2 špeciálny pedagóg a 1 logopéd, ktorí spĺňajú požadovanú odbornú 

spôsobilosť.  

Psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky, individuálneho, 

skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, prevencie a intervencie  

k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách 

a školských zariadeniach. 

Špeciálno-pedagogický zamestnanec vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálno-

pedagogickej diagnostiky, individuálnej intervencie pre deti a žiakov s NKS, mentálnym 

postihnutím, pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo 
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zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou 

porúch správania.  

 Odborní zamestnanci kooperujú s pedagogickými zamestnancami, poskytujú 

poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov ako aj  pedagogickým 

zamestnancom škôl a školských zariadení. 
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8 Materiálno – technické a priestorové podmienky 

Špeciálna materská škola v Pezinku je súčasťou Spojenej školy, ktorá je školou pavilónového 

typu (5 pavilónov).  

 Triedy špeciálnej materskej školy sú umiestnené v prvom pavilóne A. Triedy sú 

vybavené kvalitnou a modernou informačnou technológiou – interaktívnou tabuľou, 

počítačom, tlačiareňou, ktorá umožňuje rozvíjať hravou formou nielen základné zručnosti 

práce s počítačom, ale aj jazykové znalosti, základy matematiky, prírodných vied a 

kreatívneho myslenia. Triedy sú vybavené moderným, variabilným a farebným nábytkom 

vyhovujúcim potrebám detí umožňujúcim efektívne využiť priestor tried pre realizáciu 

pohybových aktivít a hrových činnosti podľa záujmu detí. Deti majú k dispozícii priestory 

s relaxačnými prvkami, logopedickú miestnosť, multifunkčnú, relaxačnú miestnosť snoozelen 

a v priestoroch špeciálnej základnej školy počítačovú učebňu, telocvičňu a detské ihrisko. V 

teplých mesiacoch roka môžu pre realizáciu edukačných aktivít a relaxáciu využívať aj 

altánok vybudovaný v areáli školy. Triedy sú dobre materiálne i technicky vybavené. 

Disponujeme množstvom didaktických pomôcok, hračiek, edukačného softwaru aj softwaru 

pre logopedickú terapiu (Detské kútiky, Fonoprogram I, Alík, Martinko, on line výukovými 

programami a iné), triedy sú pripojené na internet. S pomocou OZ a rodičovského združenia 

dopĺňame nové moderné učebné pomôcky a odbornú literatúru. 

 

Učebné pomôcky : 

Perceptuálno – motorická oblasť : 

 telovýchovné náradie a náčinie, 

 suchý bazén, 

 bezbariérový prístup, 

 lopty, 

 prekážky, 

 švihadlá, 

 žinenky 
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Kognitívna oblasť : 

 detská a odborná literatúra, 

 učebné pomôcky, 

 didaktická a audiovizuálna technika, 

 výpočtová technika, 

 puzlle, skladačky, stavebnice, 

 lego 

 geometrické tvary, 

 pracovné listy, 

 dataprojektor, 

 interaktívna tabuľa, 

 počítač s dotykovou obrazovkou 

 

Sociálno-emocionálna oblasť : 

 hudobné nástroje, Orffove inštrumentálne nástroje, 

 prírodniny, 

 papiere, nožnice, lep, 

 farby, pastelky, fixky, 

 modelovacia hmota, 

 podložky, ochranný odev, 

 detské rytmické nástroje, 

 CD prehrávač, 

 maňušky,detské divadlo, rekvizity, textílie, 

 technický a odpadový materiál. 
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Odborná literatúra pre učiteľov :  

 Piesne, hry a riekanky, 

 Malí muzikanti, 

 Našim deťom, 

 Ocko, mama poď sa hrať, 

 Šimonove listy. 

 

Doplnková literatúra pre deti : 

 Encyklopédie, 

 Leporelá, 

 Detské časopisy, 

 Pracovné zošity, PL – Nomi, 

 Viktor, 

 Moja prvá kniha. 

 

Ďalšie zdroje : 

 Internet, 

 Počítač s výukovými programami – Detský kútik, FONO, Martinko, on line knihy 

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

výchove a vzdelávaní 

Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky 308/2009 o materských školách za vytvorenie bezpečných a 

hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľka školy.  

Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 7 ods. 2 zodpovedajú pedagogickí 

zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému 

zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.  

 Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej 

školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú prevádzkoví zamestnanci, a to v rozsahu im určenej 

pracovnej náplne.  

 Usporiadanie denných činností zabezpečuje vyvážené striedanie činností a vytvára 

časový priestor na hru a učenie sa dieťaťa. Špeciálna materská škola (ŠMŠ) denne 

zabezpečuje pre deti pitný režim, je voľne dostupný v triedach.  

 Stravovanie detí zabezpečuje školská jedáleň  MŠ Bystrická v Pezinku. Stravovanie 

detí má pevne stanovený čas vo výdajni stravy v priestoroch školy. 

 Materská škola vedie evidenciu úrazov detí. Problematika zaistenia bezpečnosti a 

ochrany zdravia je aj integrálnou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania. Deti sa 

prostredníctvom obsahu učia chrániť si svoje zdravie aj zdravie iných a riešiť na elementárnej 

úrovni situácie ohrozujúce zdravie.  

 Snažíme sa, aby v triedach boli vytvorené vyhovujúce podmienky na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní. Všetky bezpečnostné revízie sú 

urobené včas. Zamestnanci absolvujú pravidelné školenia o BOZP a PO, pravidelne 

uskutočňujeme kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a kontroly ochrany pred požiarmi. 

Dbáme na základné fyziologické potreby detí, vytvárame podmienky pre ich zdravý vývoj. 

Predovšetkým dbáme na hygienické podmienky a čistotu, osvetlenie, vetranie, teplotu a na 

zaistenie bezpečnosti detí. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti dodržiavame všetky 

bezpečnostné predpisy. Deti sú veku primeraným spôsobom poučené o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri výchove a vzdelávaní vždy na začiatku školského roka pri nástupe detí do 

zariadenia, pred hromadnými školskými akciami i pred prázdninami. V prípade organizovania 

exkurzií,výletov alebo iných aktivít zabezpečíme informatívny súhlas rodičov, prepravu detí, 
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účasť ďalších dospelých, poistenie detí. Pri organizácii takýchto podujatí postupuje vedenie 

v zmysle platnej legislatívy. 

 Poučenie o bezpečnosti vyučujúci zaznamenáva do triednej knihy, okrem iného aj 

poučenie o BOZP počas prázdnin. 

 Čistota a hygiena prostredia je na dobrej úrovni. Na dobrej úrovni máme sociálne 

zariadenia. V zariadení platí písomný zákaz fajčenia, používania alkoholu a psychotropných 

látok vo všetkých objektoch. 

 Pravidelnosť kontrol BOZP, PO a odstraňovanie ich nedostatkov zabezpečuje 

riaditeľka školy externým bezpečnostným a požiarnym technikom.  

Pri starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci ŠMŠ riadia všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobne 

rozpracovaná v súlade s platnou legislatívou v Prevádzkovom poriadku a v Školskom 

poriadku materskej školy. 
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10 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

Hodnotenie detí realizujeme pedagogickým diagnostikovaním, ktorého cieľom je zisťovanie, 

identifikovanie, charakterizovanie a hodnotenie úrovne rozvoja dieťaťa ako výsledku 

výchovného a vzdelávacieho pôsobenia. Využíva sa na zaisťovanie napredovania vývoja 

dieťaťa pri plnení štandardov v predprimárnom vzdelávaní. Zároveň ako súčasť edukačného 

procesu napomáha cieľavedomému a systematickému podporovaniu rozvoja základov 

kľúčových kompetencií dieťaťa predškolského veku, pričom dominuje priebežné pedagogické 

diagnostikovanie prostredníctvom pozorovania a analýzy hry a pedagogické diagnostikovanie 

detských výtvorov (výtvarné činnosti), práce v pracovných zošitoch. 

 

 

Spôsob hodnotenia (metódy) 

 

Časový horizont 

 

Kritériá hodnotenia 

pozorovanie, záznam, hárok priebežné – po skončení 

týždňa 

plnenie špecifických cieľov 

PL, produkty výtvarných 

aktivít, pozorovanie v hre, v 

činnostiach 

výstupné ( na konci roka ) ciele pre daný rok dochádzky, 

po ukončení dochádzky – 

profil absolventa 

 

Výsledky diagnostikovania slúžia pre určenie aktuálnej rozvojovej zóny, na plánovanie a 

určenie ďalších výchovných postupov, na prehodnocovanie efektivity výchovno-

vzdelávacieho pôsobenia, ako aj na overenie dosahovania kompetencií a cieľov edukačného 

procesu. 

 Konkrétne zameranie a formy hodnotenia detí sú vypracované v ročnom pláne 

vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 

306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. 
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11 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

Vnútorný systém kontroly v personálnej oblasti predchádza hodnoteniu zamestnancov. 

Hodnotenie zamestnancov predstavuje racionálne a systematické porovnávanie požiadaviek 

jednotlivých pracovných činností a spôsobilostí zamestnancov s tým, či dokážu úspešne 

vykonávať zverené úlohy. 

 Úlohou vedúceho zamestnanca – vedúceho MZ, zástupkyne riaditeľky školy 

a riaditeľky školy je posúdenie pracovného výkonu zamestnancov a rozpoznanie ich 

pozitívnych a negatívnych stránok, spolurozhodovanie o spôsobe odmeňovania a motivovania 

zamestnancov, zlepšovanie vzájomných vzťahov medzi riadiacim zamestnancom a jeho 

podriadenými spolupracovníkmi a zamestnancami v pracovnom tíme navzájom, osobný vzťah 

zamestnanca k práci, stotožnenie sa zamestnanca s cieľmi školy. 

 Ďalej slúži na vytvorenie predpokladov pre plánovanie potrieb zamestnancov, 

prípadne odhalenie dôvodov pre prepúšťanie nevhodných zamestnancov, identifikovanie 

potrieb ďalšieho vzdelávania a rozvoja zamestnancov, napomáhanie plánovaniu a realizácii 

ich pracovnej kariéry, odhaľovanie pracovných rezerv a odhaľovanie ciest ako a kedy 

zvyšovať výkonnosť. 

Oblasti hodnotenia učiteľov: 

 plnenie pracovných povinností a úloh, plnenie cieľov školy, vedenie pedagogickej 

agendy, vedenie a práca s deťmi (kvantita, kvalita práce, produktivita práce, 

dosiahnuté výsledky, plnenie termínov), 

 fungovanie v pracovnom tíme, pracovné a spoločenské správanie (interpersonálne 

vzťahy, spolupráca, komunikácia, flexibilita, ochota, schopnosť rozhodovať, 

schopnosť viest spolupracovníkov, spolupráca s rodičmi žiakov), 

 úsilie učiteľa venované osobnému rozvoju (vzdelávanie, rozvoj vedomostí a zručností, 

schopností). 

 

Hodnotenie zamestnanca v našej škole prebieha v dvoch rovinách: 

Neformálne hodnotenie 

Je zamerané na priebežné hodnotenie nadriadeným v priebehu výkonu práce. Má príležitostnú 

povahu, je skôr determinované situáciou daného momentu, pocitom hodnotiaceho. Ide o 
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súčasť každodenného vzťahu medzi nadriadeným a podriadeným, súčasť priebežnej kontroly 

plnenia pracovných úloh a pracovného správania. Vykonáva ho každý vedúci zamestnanec 

školy bez ohľadu na vzťah priamej nadradenosti voči zamestnancovi a riaditeľ školy. 

Ide o dennú kontrolu nástupu na pracovisko a odchodu z pracoviska, správanie k deťom, 

rodičom, kolegom, úprava zovňajšku učiteľa, dodržiavanie pracovného poriadku, zásad 

BOZP a PO, používanie OPP. 

Formálne hodnotenie 

Formálne hodnotenie je periodické, vykonáva sa v pravidelnom intervale. Vytvárajú sa z neho 

dokumenty, ktoré sa zaradujú do osobných materiálov zamestnanca a slúžia ako podklady pre 

ďalšiu personálnu činnosť.  

Formálne hodnotenie: 

 hodnotí zamestnancov komplexnejšie podľa znalostí, zručností, kvalít, 

 lepšie rozpoznáva, oceňuje, rozvíja silné stránky zamestnanca, 

 lepšie rozpoznáva slabé stránky zamestnanca a umožňuje ich efektívnejšie 

odstraňovanie 

 umožňuje lepšie rozpoznať potrebu vzdelávania a rozvojový potenciál zamestnanca, 

jeho vhodnosti pre vykonávanie náročnejšej práce, 

 sústavnejšie orientuje pozornosť na výkon, 

 zisťuje osobný vzťah zamestnanca k práci, škole ako pracovisku, k cieľom školy, k 

deťom, kolegom, rodičom, k nadriadeným, 

 prispieva k zvyšovaniu pracovnej morálky na pracovisku. 

 

Patrí sem sledovanie výsledkov detí, ich zapájanie do súťaží, tvorba projektov pre deti, 

zapájanie do ďalšieho vzdelávania, tvorba učebných pomôcok, zavádzanie inovatívnych 

foriem, zapájanie do mimoškolskej činnosti, vzájomné hodnotenie učiteľov, hodnotenie 

učiteľov rodičmi. Neoddeliteľnou súčasťou je hodnotenie vedenia pedagogickej 

dokumentácie, tvorba plánov, ich plnenie, vedenie ostatnej písomnej agendy, aktívna účasť na 

poradách, zasadnutiach MZ, podieľanie sa tvorbe a realizácii školského vzdelávacieho 

programu, šírenie dobrého mena – zvyšovanie morálneho kreditu školy. 
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 Dôležitou súčasťou je hospitačná činnosť nadriadeného zamestnanca a písomný 

záznam z hospitácie s odporučením a opatreniami na skvalitnenie práce učiteľa. Jedenkrát 

ročne vedie riaditeľ školy alebo zástupkyňa riaditeľa školy so zamestnancami osobný 

pohovor. Na pohovore sa na základe neformálneho hodnotenia, hospitačnej činnosti, 

výchovno-vzdelávacích výsledkov detí, mimoškolskej činnosti učiteľa hodnotia odborné 

schopnosti učiteľa a jeho predpoklady na plnenie nových úloh. Súčasťou pohovoru je aj 

hodnotenie jeho interpersonálnych zručností, čiže ako vychádza s kolegami, nadriadenými, 

deťmi i rodičmi. Hodnotí sa jeho prístup k práci – samostatnosť, lojálnosť, spoľahlivosť, 

zodpovednosť, zmysel pre sebadisciplínu. Na konci školského roku vypracuje pedagogický 

zamestnanec autoevalvačný hárok, kde sám zhodnotí prínosy a negatíva svojej edukačnej 

aktivity v danom školskom roku. Výsledkom pohovoru je celkové hodnotenie pracovníka v 

písomnej forme, v podobe vyplneného hodnotiaceho formulára. 

 Hodnotený zamestnanec dostáva spätné informácie o svojom výkone. Tieto informácie 

sú podkladom pre skvalitnenie práce, odstránenie nedostatkov a chýb. Súčasne mu hodnotenie 

pomáha stanoviť úlohy na budúce obdobie a vytvára pre ich plnenie primerané podmienky. 

 Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti zamestnancov je vypracované v ročnom 

pláne vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 

306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. 
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12 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a 

odborných zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebieha podľa plánu kontinuálneho 

vzdelávania a podľa aktuálnych ponúk odborných vzdelávacích seminárov. Riaditeľka školy 

vytvára podmienky a podporuje odborný rast pedagogických zamestnancov. V rámci 

sebavzdelávania pedagogickí zamestnanci študujú odbornú literatúru, vzájomne diskutujú a 

konzultujú na pedagogických radách a metodických združeniach na rôzne odborné témy. 

Poradné orgány riaditeľky školy sa podieľajú na internom vzdelávaní pedagogických 

zamestnancov – vzájomne si odovzdávajú informácie zo vzdelávacích aktivít. Sledujú 

aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch, pedagogických 

dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na webových sídlach: www.minedu.sk, 

www.statpedu.sk, www.siou.sk, www.vudpap.sk a ďalších. 

 Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov je podrobne 

rozpracovaná v ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov, 

vypracovanom v súlade so zákonom č. 390/2011 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 


