Školský vzdelávací program a jeho aktualizácia boli prerokované:
na Pedagogickej rade
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Zásady a podmienky vypracovania školského vzdelávacieho programu
Školský vzdelávací program (ďalej ŠkVP) základnej školy vydáva riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej
rade školy, rade školy a písomnom súhlase zriaďovateľa školy podľa školského zákona.
Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť Školský vzdelávací program a jeho revízie na školský rok
2019/2020.
.................................................................
Za Radu školy

Súhlasím so školským vzdelávacím programom ZŠ Mateja Bela pre školský rok 2019/2020:

.................................................................
Za zriaďovateľa
Riaditeľka školy zodpovedá na základe dohody s vyššie uvedenými subjektmi za súlad školského vzdelávacieho
programu so Štátnym vzdelávacím programom.

Zásady pre vypracovanie školského vzdelávacieho programu (ŠkVP)
1. ŠkVP si vypracováva škola na základe všeobecne platného a všeobecne záväzného Štátneho vzdelávacieho
programu. V ňom odráža poslanie, funkcie a zameranie svojej školy, ako aj stratégiu, ktorú určuje vedenie školy
spolu s regiónom a obcou. Zohľadňuje potreby a možnosti žiakov, pedagogického zboru.

2. ŠkVP je výpoveďou školy o predstave kvality poskytovaného vzdelávania.
3. ŠkVP tvorí spolu celý pedagogický zbor.
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4. Pre tvorbu ŠkVP využíva škola voliteľné hodiny a vypracováva si vlastný učebný plán. V učebnom pláne
školského stupňa sú využité všetky hodiny, ktoré má škola k dispozícii.
5. Škola môže uplatňovať aj viacero školských učebných plánov v prípade, že má triedy s rôznym zameraním.
6. V učebnom pláne školského stupňa sú uvedené aj nové predmety, ktoré neboli zaradené do Štátneho
vzdelávacieho programu.
7. V ŠkVP je špecifikované uplatnenie prierezových tematík.

Platnosť
ŠkVP
Dátum
Revidovanie
ŠkVP
platnosť od 01. 09. 2008
platnosť od 01. 09. 2009
revidované 1.8.2009

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.,...

 Doplnenie učebných osnov pre 2. a 6. ročník
 Nové projekty, do ktorých sa škola zapojí
 Hodnotenie žiakov – bodový systém hodnotenia + hodnotenie
výchovných predmetov

platnosť od 01. 09. 2010
revidované 1.8.2010









platnosť od 05. 09. 2011
revidované 1.8.2011









platnosť

od 03. 09. 2012

revidované 1.8.2012










Doplnené vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Úprava organizácie vyučovania
Úprava učebných plánov
Doplnenie učebných osnov pre 3. a 7. ročník
Doplnenie a úprava zapojenia školy do projektov
Vytvorenie nového predmetu – Mladý záchranár 5. ročník
Vytvorenie pracovnej pozície školský špeciálny pedagóg pre 1.
stupeň.
Doplnená charakteristika prierezových tém
Školiace centrum Planéty vedomostí
Úprava učebných plánov
Doplnenie učebných osnov pre 4. a 8. ročník
Doplnenie a úprava zapojenia školy do projektov
Vypracovanie učebných osnov Mladý záchranár 6. ročník
Zmena školského obvodu VZN mesta Šamorín – vylúčené obce
Hamuliakovo, Kalinkovo
Úprava učebných plánov
Zrušenie činnosti ŽP a školského časopisu
Doplnenie učebných osnov pre 9. ročník
Revidovanie UO jednotlivých vyučovacích predmetov na základe
skúseností členov pedagogickej rady za obdobie reformy
Projekt Zelená zdravému prostrediu – zriadenie altánku
Zapojenie sa do projektu „Naučte viac online“ – 5 interaktívnych
tabúľ
Vypracovanie učebných osnov Mladý záchranár 7. ročník
Skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy.
Stránka 2 z 4

Platnosť
ŠkVP
Revidovanie
ŠkVP

platnosť

Dátum

od 02. 09. 2013

revidované 1.8.2013
platnosť

od 02. 09. 2014

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.,...
Doplnenie úprav interiéru školy v rámci revitalizačných projektov.
Doplnenie Štandardu finančnej gramotnosti v podmienkach školy.
Vypracovanie učebných osnov Mladý záchranár 8. ročník
Projekt „Škola na dotyk“ – tabletová trieda
Skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy.
Vytvorenie pracovnej pozície školský špeciálny pedagóg pre 2.
stupeň.
 Vypracovanie učebných osnov Mladý záchranár 9. ročník
 Rozšírenie vybavenia školy IKT technikou.







revidované 1.8.2014
platnosť od 02. 09. 2015
revidované 1.8.2015








platnosť

1.1.2016

Revízia

august 2016



platnosť

od 2.9.2016








Revízia
platnosť

august 2017
od 4.9.2017











Trieda s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka od 6. ročníka.
Rozšírenie vybavenia školy IKT technikou.
Úprava učebných plánov
Úprava osnov 1. a 5. ročníka podľa inovovaného štátneho
vzdelávacieho programu
Súťaž “Bluekiwi“- 8 pedagógov školy ocenených, 1 interaktívna
tabuľa
Vytvorenie nového predmetu Špeciálna príprava dievčat v 7.
ročníku od 01.02.2016
Zapojenie sa do projektu neziskovej organizácie Edulab – Moja
prvá škola – I. stupeň
Úprava učebných plánov.
Úprava osnov v 6. a v 7. ročníku.
Do ŠkVP pridané osnovy pre predmet Špeciálna príprava dievčat –
8. ročník.
Realizácia projektu zážitkového vyučovania – „História a súčasnosť
našich predkov, ich remesiel.“ – 3. ročník.
Zriadenie dopravného ihriska na školskom dvore – dopravná
výchova 1. stupeň.
Získanie sponzorského daru 30 ks notebookov – skvalitnenie
podmienok pre výuku.
Doplnenie technického vybavenia tried.
Nová školská jedáleň.
Zmena školského obvodu VZN mesta Šamorín – vylúčené obce
Macov, Trnávka, Báč, Rohovce, Kyselica, Blatná na ostrove, Horný
Bar, Šuľany, Veľká Paka, Malá Paka, Čukárska Paka
Zavedenie elektronickej žiackej knižky na celej škole a čiastočnej
elektronickej dokumentácie – dochádzka, katalógové listy pre 5.
ročník.
Posilnenie počtu hodín anglického jazyka v 7. ročníku o 1 hodinu.
Rekonštrukcia šatní na druhom stupni.
Výmena lavičiek vo všetkých šatniach.
Projekt: „Úspešne vzdelávať každého“ – vytvorenie piatich pozícií
pre asistentov učiteľa pre žiakov so ŠVVP.
Projekt: „Modrá planéta“ – environmentálny projekt pre žiakov
prvého stupňa.
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Platnosť
ŠkVP
Revidovanie
ŠkVP

platnosť

Dátum

September 2018

Revidované August 2018

platnosť

August 2019

Revidované September 2019

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.,...
 Projekt: „Môj prvý účet v banke“ – finančná gramotnosť – 7. ročník.
 Návšteva Národnej banky Slovenska – 9. ročník.
 Projekt: „Srdce na dlani“ – rozvoj multikultúrnej tolerancie žiakov –
4. ročník.
 Projekt: „English One“ – rozvoj moderných vyučovacích metód na
hodinách anglického jazyka
 Zmena platieb ŠKD – pridaná možnosť platby internetbankingom
.
 Zavedenie nového predmetu Fenomény sveta v piatom ročníku
 Zvýšenie počtu hodín Anglického jazyka v siedmom ročníku
 Projekt Póla radí deťom pre 1. ročník v spolupráci s PZ DS.
 Projekt Srdce na dlani pre 3. ročník – rozvoj tolerancie
 Tesco projekt Vy rozhodujete my pomáhame 1. miesto –
1 300€ určených na voľnočasové aktivity
 Tesco projekt Darujte Vianoce – 150€ venovaných klientom
z domova seniorov
 Renovácia vonkajších schodov
 Rekonštrukcia spŕch
 Výmena hlavných elektrických rozvodov a skríň v hlavnej budove
 Výmena vrátnice v hlavnej budove
 Výmena 4 vchodových dverí
 Zavedenie elektronickej triednej knihy pre všetky triedy
 Zapojenie sa do súťaže firmy Lidl Žihadielko pre naše mesto
 O2 – športova akadémia Mateja Tótha – úspešná účasť na
celoslovenskej súťaži

















Zavedenie 2. cudzieho jazyka – Nemecký jazyk – 7. A, B, C a D
V 9. A – posilnená hodina dejepisu
V 9. B, C, D a E – posilnená hodina informatiky
Vybudovanie novej počítačovej učebne
Doplnenie interaktívnych tabúľ do kmeňových tried a odborných
učební
Obnovenie internetového zapojenia školy - hardwarová podpora
Povrchová úprava parkiet v telocvični
Výmena brány so Školskej ulice
Zavedenie pracovných kônt pre všetkých pedagogických a
administratívnych zamestnancov školy – v súlade s GDPR
Rekonštrukcia elektro- a vodoinštalácie v školskej kuchyni
Rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej kuchyni
Nové technické zariadenia v školskej kuchyni – konvektomat, kotol
a výdajný pult
Rozšírenie čipového systému
Zavedenie elektronického záznamu krúžkov pre všetky krúžky
Postupné pridelenie školského konta žiakom na 2. stupni
O2 – športova akadémia Mateja Tótha – projekt na 1. stupni
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