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Kód odboru ISCED 1 

Názov odboru Primárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Vzdelanie je schopnosť porozumieť 

iným 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Motivačný názov „Vyučovať neznamená naplniť nádobu, 

ale zapáliť oheň“ 

 

Použitý ŠVP ŠVP primárne vzdelávanie - 1.stupeň 

základnej školy 

Schvaľovacia doložka Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 

6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-

10A0 pre základné školy s platnosťou od  

1. 9. 2015. 

Vyučovací jazyk podľa § 12 slovenský jazyk 

Študijná forma denná 

Druhý vyučovací jazyk anglický jazyk 

Druh školy štátna 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie 

Doba platnosti 4 roky 

  

Predkladateľ Základná škola Slovenská Kajňa 

Adresa Slovenská Kajňa č.54    

IČO 37873342 

Riaditeľ školy Mgr. Marián Oľšav 

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP Mgr.Ľubica Bačová 

  

Zriaďovateľ Obec Slovenská Kajňa 

Adresa Slovenská Kajňa 4, 09402 

Kontakt 057/4494159 
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1 Stratégia školy, vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a 

vzdelávania 

 

Chceme pokračovať v budovaní modernej školy ako centra vzdelávania, výchovy 

a športu v regióne Domaše. Škola bude otvoreným spoločenstvom detí, žiakov učiteľov 

a rodičov ale aj širšej komunity obce a regiónu. Ako sústavne učiaca sa inštitúcia, bude spájať 

kvalitný a efektívny edukačný proces s mimoškolskými aktivitami v prospech rozvoja 

individuálnych schopností žiakov so zameraním na ich úspešné uplatnenie sa v živote. 

Edukačný proces bude postavený na humanitných princípoch, tvorivom myslení a vzájomnom 

rešpektovaní, kde vzdelávanie a výchova sa budú navzájom prelínať a dopĺňať. 

  

Škola bude: 

- pomáhať žiakom v hľadaní vlastného hodnotového systému, ktorý ich privedie k poznaniu 

osobnej slobody a zodpovednosti za kvalitu vlastného života, 

- poskytne odborné poznatky rodičom tak, aby porozumeli zákonitostiam mikrosveta 

vlastných detí, 

- spolupracovať s učiteľmi na rozvíjaní ich profesionality pomocou ktorej môžu otvárať 

nekonečný priestor pre plnohodnotné procesy učenia v čase ich fyzického, intelektuálneho, 

sociálneho a citového života. 

Strategické ciele školy   

1. Postupným zavádzaním iŠkVP skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. 

2. Budovať školu ako otvorený systém spoločenstva žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej 

hlavným poslaním bude poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania. 

3. Zabezpečiť vysokú odbornosť pedagogického zboru a vytvoriť efektívne pôsobiace 

motivačné prostredie. 

4. Skvalitniť materiálno-technické vybavenie školy tak, aby zodpovedalo požiadavkám 

súčasnej doby. 

5. Pripravovať žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, 

znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, etnickými a náboženskými skupinami. 
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2 Charakteristika školy 

 
 
Základná škola Slovenská Kajňa 54 je plnoorganizovanou základnou školou rodinného typu 

s právnou subjektivitou, ktorá jej bola priznaná v roku 2001. Zriaďovateľom školy je obec 

Slovenská Kajňa. Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom z obcí: Slovenská Kajňa, 

Benkovce, Kvakovce, Malá Domaša a Žalobín. V posledných piatich rokoch sa počet žiakov 

na škole stabilizoval a pohybuje sa okolo čísla 170.  Ctíme si a snažíme sa dodržiavať zlaté 

pravidlo etiky:,, Nerob inému to, čo nechceš, aby Tebe robili. ´´ Snahou vedenia školy je 

vytvárať kvalitné podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov školy a kvalitné pracovné 

podmienky pre pracovníkov školy, aby mohli uvedený cieľ napĺňať. 
 

2.1 Vlastné zameranie školy 

Škola nemá úzku špecializáciu – umožňuje vzdelávanie všetkým deťom berúc do úvahy ich 

možnosti a schopnosti.  

Aktivity školy v edukačnom procese i mimoškolskej činnosti sú nasmerované na plnenie 

nasledovných cieľov a úloh: 

- chceme byť školou so svojou históriou, budúcnosťou, ktorá bude mať pevné základy 

postavené na demokratických zásadách a princípoch, 

- v popredí nášho záujmu je náš žiak, v ktorého prospech pracuje tím pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov, 

- úspešnosť žiaka v ďalšom štúdiu i uplatnenie na trhu práce považujeme za výsledok našej 

práce, 

- sme a chceme byť aj naďalej školou otvorenou pre žiakov a verejnosť, 

- veľký dôraz kladieme na zdravý vývoj, bezpečnosť, ekológiu vonkajšieho i vnútorného 

prostredia, 

- poznáme svoje možnosti, ale poznávame aj možnosti našich konkurentov, 

- veľký dôraz kladieme na kvalitu edukačného procesu, 

- podporujeme výučbu anglického jazyka od 1.ročníka a druhého cudzieho jazyka od 

6.ročníka, 

- realizujeme vyučovanie žiakov v duchu moderných informačných technológií v rámci 

všetkých predmetov v rozumnom rozsahu, 

- podporujeme nadaných a talentovaných žiakov, 

- venujeme pozornosť efektívnej integrácii žiakov, 

- hľadáme možnosti, ale najmä čerpáme skúsenosti zapájaním sa do rôznych aktivít a 

projektov,     ktoré by mohli skvalitniť našu ponuku. 

 

2.2 Personálne zabezpečenie 

Realizácia Školského vzdelávacieho programu vo výchovno-vzdelávacom procese si 

vyžaduje zodpovedajúce personálne podmienky, ktoré zabezpečia efektívnosť vzdelávania a 

vytváranie spolupracujúcich sociálnych vzťahov medzi zamestnancami zapojenými do 

procesu vzdelávania. Ide o nasledujúce cieľové podmienky, ku ktorým bude škola smerovať. 

Pedagogickí zamestnanci: spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom, ( 100 % 

odbornosť v predmetoch – matematika, slovenský jazyk, cudzí jazyk, fyzika, biológia, 

chémia, dejepis, geografia, minimálne 80 % odbornosť v ostatných predmetoch), preukazujú 

odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej 

komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy a 
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udržaní neformálnej disciplíny, (prejavujú - iniciatívnosť, ochotu) riadia svoj sebarozvoj a 

celoživotné učenie v odbornej oblasti a osobnostnom raste,  ( prejavujú – ochotu vzdelávania 

sa v programoch, ktoré sú prínosom pre školu) sú ako súčasť kolektívu schopní vzájomnej 

efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, práce v tímoch a kooperatívneho 

riešenia problémov (preukazujú kladné osobnostné vlastnosti v kolektíve zamestnancov). 

Vedúci pedagogickí zamestnanci: svojimi manažérskymi spôsobilosťami vytvárajú 

predpoklady pre fungujúce, motivované spolupracujúce spoločenstvo v škole s náročnou 

profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím, zaujímajú sa o svoj odborný a osobnostný 

rast, ako aj všetkých členov kolektívu a vytvárajú preň podmienky. Odbornú pomoc 

pedagógom, žiakom a rodičom poskytuje výchovný poradca. Materiálne podmienky pre 

výchovu a vzdelávanie vytvárajú prevádzkoví pracovníci školy. 

 

2.3 Materiálno-technické a priestorové podmienky 

Stará budova – triedy 2., 4. až 9. ročníka , zborovňa, riaditeľňa, zástupcovňa, kancelária 

ekonómky, sklad učebníc, ŠKD, sklad TEV, WC chlapci a dievčatá, kotolňa, chodba – 

provizórna telocvičňa, kabinet FYZ-CHE, kabinet BIO, kabinet ZEM.  

Do prevádzky bola daná 01.09.1961. V posledných jedenástich rokoch táto budova prešla 

týmito zmenami: plynofikácia kotolne, rekonštrukcia a výmena krovu a strechy, zateplenie 

budovy, výmena okien, výmena podlahových krytín, výmena nábytku, lavíc, stoličiek, 

inštalované interaktívne tabule, vybudovaná nová učebňa fyzikálno-chemická, rekonštrukcia 

zborovne, rekonštrukcia sociálnych zariadení, čiastočná výmene dlažby na chode, nová trieda 

pre ŠKD.  

Prístavba – spojovacia chodba, triedy 1. a 3. ročník, sprchy, miestnosť pre výchovného 

poradcu, sklad materiálu na Techniku, WC chlapci a dievčatá, miestnosť pre upratovačky, 

sklad 1.- 4. ročník, učebňa informatiky, školská knižnica, posilňovňa, učebňa jazykov, dielne 

a archív.  

Do prevádzky bola daná 01.09.1985. V posledných jedenástich rokoch táto budova prešla 

týmito zmenami: rekonštrukcia a výmena krovu a strechy, výmena podlahových krytín, 

výmena nábytku, inštalované interaktívne tabule, vybudovaná nová učebňa informatiky, 

jazykov, zrekonštruovaná knižnica, výmena okien na prízemí a v sociálnych zariadeniach, 

rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena šatňových skriniek.  

Školský areál – multifunkčné ihrisko, trávnaté ihrisko, altánok, pozemok na vyučovanie PVC 

a TECH.  

Škola je vybavovaná učebnými pomôckami priebežne a to podľa potrieb učiteľov, 

požiadaviek rodičov a finančných možností školy. Škola je pomerne dobre vybavená 

pomôckami na vyučovanie informatiky, jazykov, fyziky a chémie. V priebehu tohto roka 

budú zakúpené dva interaktívne systémy a tým budú vytvorené podmienky na interaktívne 

vyučovanie v každej kmeňovej triede. Na škole sú vybavené tieto odborné učebne: učebňa 

informatiky, učebňa jazykov, knižnica, cvičná kuchynka, školské dielne, učebňa fyziky-

chémie a posilňovňa. Škola postupne nakupuje softvéry, ktoré umožňujú zefektívniť 

vyučovanie prostredníctvom interaktívnej tabule. 

Pri zabezpečovaní materiálnych podmienok výchovy a vyučovania hrá významnú úlohu aj 

žiacka samospráva / žiacky parlament/, prostredníctvom ktorého sa všetky podnety v tejto 

oblasti dostávajú priamo k riaditeľovi školy. 
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2.4  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

Škola sa snaží všetkými dostupnými prostriedkami zabezpečovať pre žiakov a zamestnancov 

školy bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie. Všetky zistené 

nedostatky, ktoré by mohli spôsobiť prípadný úraz žiakov sú ihneď odstraňované školníkom 

školy, prípadne odbornou firmou. 

Pri nástupe do zamestnania v mesiaci august sú pedagogickí aj prevádzkoví zamestnanci 

školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci bezpečnostným technikom. Zamestnanci 

testom a svojim podpisom potvrdzujú účasť na školení. Súčasťou tohto školenia je aj školenie 

o bezpečnosti proti požiaru. 

Na začiatku školského roka, počas triednických hodín sú žiaci vzdelávaní o zásadách 

bezpečného správania sa počas vyučovania a prestávok. Žiaci sú poučení o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pred každými prázdninami, výletmi, exkurziami, plaveckým a lyžiarskym 

výcvikom. 

Školenia BOZP zamestnancov sa vykonávajú v súlade s plánom BOZP. Školenia zabezpečuje 

externý zamestnanec. Revízie zariadení sú v súlade s plánom podľa platných noriem a 

zákonov. Učebne a vybavenie zodpovedajú platným normám. Nevyhnutnosťou je 

zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného 

režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia učební (tried) a 

ostatných priestorov školy podľa platných noriem – odpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, 

čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného 

nábytku. Dôležitý je vhodný stravovací a pitný režim žiakov (podľa vekových a 

individuálnych potrieb žiakov). 

Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi, dostupnosť prvej 

pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na lekára, či iných 

špecialistov. Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných 

škodlivín v škole a okolí a výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí 

využívaných priestorov a pravidelná kontrola z hľadiska bezpečnosti. Sme zapojení do 

projektu Škola podporujúca zdravie. 

 

3 Profil absolventa 

3.1 Popis 

Absolvent 1. stupňa našej základnej školy by sa mal priblížiť k dosiahnutiu profilu absolventa 

ZŠ Slovenská Kajňa 54. Absolvent by mal byť hrdý, že navštevoval základnú školu a mal by 

vedomostnou úrovňou a správaním našu školu reprezentovať. Mal by to byť samostatne 

tvoriaci človek vybavený základnými vedomosťami a zručnosťami z moderných 

informačných systémov a z anglického jazyka. Získané vedomosti, zručnosti a návyky by mal 

správne využívať v praxi. Mal by vedieť riešiť problémy, rozlišovať dobro od zla, šíriť dobré 

medziľudské vzťahy. Mal by byť čestný, svedomitý a samostatný. Naučiť sa sám vyhľadávať 

potrebné informácie, poznať svoj región. 

3.2 Kompetencie 

Na veku primeranej úrovni disponuje nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami : 

 pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa;  

 vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku;  

 rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich používať;  

 využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách;  



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

 

 

 

 

 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná riziká 

spojené s využívaním internetu a médií;  

 získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami; 

  dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej činnosti, v 

starostlivosti o seba a druhých;  

 rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách a 

vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností;  

 váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať;  

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám;  

 má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorými sa 

stretáva vo svojom živote;  

 dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, tradície, 

spôsob života;  

 uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných. 

 

4 Charakteristika ŠkVP 

4.1 Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o 

získanom vzdelaní 

ISCED 1 – primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho 

programu štvrtého ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom 

vzdelaní l. stupňa základnej školy je vysvedčenie na doložke ktorej je uvedené: „Žiak 

získal primárne vzdelanie“.. Absolvent programu primárneho vzdelania plynule pokračuje na 
nadväzujúcom stupni nižšieho stredného vzdelávania. 

 

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prvý stupeň základnej 

školy uvádza arabskou číslicou, označujúcou klasifikačný stupeň. 

Správanie žiaka sa  klasifikuje týmito stupňami: 

1  – veľmi dobré, 

2  – uspokojivé, 

3  – menej uspokojivé, 

4  – neuspokojivé. 

Stupeň 1 (veľmi dobré) 

Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa 

dopúšťa menej závažných previnení. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu 

a usiluje sa svoje chyby napraviť. 

Stupeň 3 (menej uspokojivé) 

Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších 

previnení. 

Stupeň 4 (neuspokojivé) 
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Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a  školský poriadok, zámerne narúša korektné 

vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov 

a zamestnancov školy. 

Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka základnej školy sa na konci prvého polroka 

a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 

prospel (a), 

neprospel (a). 

Celkové hodnotenie žiaka druhého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy sa na konci 

prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 

a) prospel (a) s vyznamenaním, 

b) prospel (a) veľmi dobre, 

c) prospel (a), 

d) neprospel(a). 

Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá 

prospech horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích 

predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré. 

Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň 

prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných predmetov nemá horší 

ako 2,0 a jeho správanie je veľmi dobré. 

Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný  ani v jednom povinnom vyučovacom 

predmete. 

Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške 

stupeň nedostatočný. 

Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), sa na 

vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa : 

absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak 

bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov 

nepracoval, 

neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne 

a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval, 

neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a 

zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.  

Deťom občanov Slovenskej republiky môže povoliť riaditeľ plniť povinnú školskú dochádzku 

vzdelávaním v školách mimo územia Slovenskej republiky, vzdelávaním v školách 

zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky, individuálnym vzdelávaním v 

zahraničí. Na vysvedčení vydanom kmeňovou školou sa v doložke uvedie: „Žiak je na tomto 

vysvedčení hodnotený z predmetov, z ktorých nebol hodnotený na vysvedčení vydanom 

v školskom roku ... školou ... za ... ročník“. 

Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa vzdelával podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu, sa v doložke vysvedčenia uvedie: „Bol(a) vzdelávaný(á) podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu“. Ak sa v individuálnom vzdelávacom programe 
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úpravy vzdelávania žiaka vzťahujú len k niektorým vyučovacím predmetom, v doložke 

vysvedčenia sa uvedie: „Bol(a) vzdelávaný(á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu 

uplatňovaného v predmete (predmetoch) ... “. V doložke vysvedčenia žiaka so zdravotným 

znevýhodnením je možné uviesť aj ďalšie dôležité skutočnosti súvisiace s jeho vzdelávaním. 

Začlenenému žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa v doložke na 

vysvedčení uvedie: „Žiak sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu“. 

Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno žiaka hodnotiť v riadnom termíne v prvom 

polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí. Riaditeľ určí na jeho hodnotenie náhradný termín, 

a to spravidla tak, aby sa hodnotenie žiaka mohlo vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po 

skončení prvého polroka. Za hodnotenie žiaka zodpovedá príslušný vyučujúci predmetu. 

Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno hodnotiť žiaka na konci druhého polroka, riaditeľ 

určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to tak, aby sa hodnotenie žiaka vykonalo spravidla 

v poslednom týždni augusta. 

Žiak, ktorý má na konci druhého polroku najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov 

prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom hodnotení, alebo 

vyučovací predmet neabsolvoval a neprospel, môže na základe rozhodnutia riaditeľa vykonať 

z týchto predmetov opravnú skúšku.  

Obsah a formu opravnej skúšky žiaka, ktorý na konci druhého polroka je hodnotený 

neabsolvoval a neprospel v niektorom vyučovacom predmete, určí riaditeľ po prerokovaní 

v pedagogickej rade. 

Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je 

nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v 

prvom polroku. 

Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky 

a) podľa odseku 1 vykonali najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných 

dôvodov nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť 

vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý bol hodnotený 

podľa čl. 5 odseku 2, najneskôr do 15. októbra, 

b) podľa odseku 3 vykonali najneskôr do rokovania pedagogickej rady o hodnotení za 

druhý polrok. 

Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa hodnotí z vyučovacieho 

predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný alebo 

dosiahol neuspokojivé výsledky. 

O opravnej skúške sa vyhotoví protokol o komisionálnej skúške, dátum vykonania skúšky 

a jej výsledok sa zaznamenajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka. 

Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak: 

je skúšaný v náhradnom termíne, 

vykonáva opravnú skúšku, 

o preskúšanie požiada zákonný zástupca, 

sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa, 

je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 

plní osobitný spôsob školskej dochádzky, 
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má povolené individuálne vzdelávanie, 

ukončuje  vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania. 

Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania všeobecného 

lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, komisionálnu skúšku 

nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne 

predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej 

činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná 

hodnotenie prospechu žiaka. Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej 

činnosti žiaka obsahuje: 

a) údaje identifikujúce žiaka, 

b) hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka, 

c) návrh hodnotenia. 

Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia  v jednotlivých 

predmetoch na konci prvého polroka a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo 

dňa získania výpisu hodnotenia za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa 

vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka; ak je 

vyučujúcim riaditeľ, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej 

správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v hodnotiacom období z tohto 

vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky. 

Preskúšanie sa uskutoční neodkladne v termíne, ktorý určí riaditeľ školy. Ak pre 

neprítomnosť žiaka nemožno preskúšanie uskutočniť v tomto termíne, nemožno žiaka ďalej 

preskúšavať. Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľ zákonnému zástupcovi 

žiaka. Ďalšie preskúšanie žiaka je neprípustné. Na požiadanie zákonného zástupcu žiaka môže 

byť zákonný zástupca prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po 

predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 

Žiakovi, ktorý sa vzdeláva v škole mimo územia Slovenskej republiky, vzdeláva sa v škole 

zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, vzdeláva sa individuálne v zahraničí 

alebo žiak, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole a dosiahol 

v niektorom predmete prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, sa 

umožní vykonať opravnú skúšku 

Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel. 

Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo 

dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, opakuje 

ročník.  

Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné hodnotiť ani v náhradnom termíne zo 

závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí. Žiak, 

ktorý neprospel v čase, keď plní povinnú školskú dochádzku, môže opakovať ročník len raz, 

vo výnimočných prípadoch, ak je to v prospech žiaka, aj viackrát. 

 

 

4.1.1 Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov  

Uskutočňuje sa v zmysle: 

- § 55 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) 

- Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy 
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- Príloha č. 2 k metodickému pokynu č. 22/2011 (Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným   

  znevýhodnením začleneného v základnej škole) 

 

 

Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v škole je hodnotenie žiakov. 

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

spätnú väzbu predovšetkým v tom, ako pracuje, ako sa mu darí zvládať učivo, v čom má 

nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. 

Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce a konkrétny návod, ako má žiak 

postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Celkove však nesmie hodnotenie viesť k znižovaniu 

dôstojnosti a sebadôvery žiaka. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia 

nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. 

 

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Hodnotenie 

budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj 

žiaka. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

budeme brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský 

výkon. 

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 

 

 

Klasifikácia a hodnotenie žiakov v ZŠ Slovenská Kajňa vychádza z Metodického pokynu č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy č.2011-3121/12824:4-921 platného od 

1.mája 2011. 

 

HODNOTENIE žiaka na 1. stupni ZŠ sa v rámci vzdelávania podľa  § 55 zákona č. 245/2008 

Z.z. (školský zákon) vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov  klasifikáciou. 

 

Hodnotenie prospechu pre ISCED 1 (primárne vzdelanie – ročníky 1.,2.,3.,4.)  

orientačné hodnoty 

 

Známka % 

vyjadrenie 

Popis Slovné vyjadrenie Frekvencia 

1 100 – 90% Takmer bezchybný vynikajúci, vzorný, 

bezchybný, výborný 

vždy 

 

2 

 

89 – 75% 

 

Prevládajú 

pozitívne zistenia, 

malé chyby 

veľmi dobrý, 

nadpriemerný, chválitebný 

často 

3 

 

74 – 50% 

 

Pozitíva a negatíva 

sú v rovnováhe 

priemerný, dobrý 

 

niekedy 

 

4 

 

49 – 25 % 

 

Prevaha 

negatívnych 

zistení, výrazné 

chyby 

podpriemerný, citeľne 

slabé miesta, dostatočný  

 

často 

 

5 

 

pod 25% 

 

Zásadné nedostatky 

 

nevyhovujúci stav, 

nedostatočný 

väčšinou,  

vždy 
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Hodnotenie sa bude pohybovať v 3 rovinách: 

 

1. učiteľ hodnotí žiaka vzhľadom na očakávaný výsledok – ako zvládol kompetencie 

2. porovnávanie jednotlivca s ostatnými – nie verejne, sami pre seba 

3. na základe vlastného pokroku žiaka 

 

 pri hodnotení budú nastavené kritériá vecné, zrozumiteľné (ústne, známkou,  značkou, 

bodmi .....) 

 učiteľ pri hodnotení bude primerane náročný, taktný, berie ohľad na vekové zvláštnosti, na 

zakolísanie žiaka v priebehu roka rôzne dôvody – rodinné, indispozícia....), na špeciálne 

vzdelávacie  potreby  

 učiteľ je povinný preukázateľným spôsobom (zápis do ŽK, písomné oznámenie, osobný 

pohovor) oznámiť rodičovi všetky problémy v prospechu,  správaní  

 žiak musí byť z príslušného vyučovacieho predmetu vyskúšaný ústne 2x za štvrťrok, 

písomne 2x za polrok (okrem hudobnej, telesnej, výtvarnej výchovy a pracovného 

vyučovania) 

 učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každej klasifikácie, hodnotí klady a nedostatky 

hodnotených prejavov či výtvorov 

 pri ústnom skúšaní oznámi výsledok okamžite, pri písomnom do 1 týždňa 

 učiteľ je povinný viesť sústavnú evidenciu o klasifikácii žiakov 

 ak je žiak chorý viac ako 1 týždeň, rozvrhne doplnenia učiva a spätne skontroluje   

 

So systémom hodnotenia sú oboznámení: 

pedagogickí a odborní zamestnanci na zasadnutí PR 

všetci žiaci školy na triednickej hodine sú oboznámení so všeobecnými pravidlami 

hodnotenia a klasifikácie prospechu a správania, 

na prvej vyučovacej hodine každého vyučovacieho predmetu budú žiaci oboznámení 

s pravidlami hodnotenia a klasifikácie príslušným vyučujúcim 

 rodičia celoškolskom rodičovskom združení a podľa potreby a záujmu rodičov aj 

individuálne v rámci dohodnutých konzultácií. 

 

 Sebahodnotenie žiaka 

 

Žiak je systematicky vedený k využívaniu a potrebe sebahodnotenia tak, aby dokázal:  

- objektívne posúdiť svoje vedomosti a schopnosti, 

- porovnávať názory, formulovať svoje myšlienky, prijať názory druhých, počúvať a vnímať 

ich, 

- uvedomovať si klady a zápory,  

- komunikovať, obhajovať vlastný názor, 

- monitorovať a regulovať svoje učenie, hodnotiť svoje výkony, kvalitu svojej práce a 

schopnosť učiť sa, stanoviť si reálne ciele, plánovať metódy, ako dosiahnuť stanovené ciele.  

 

Význam sebahodnotenia pre žiakov 

Sebahodnotenie umožňuje žiakom:  

- poznať svoje slabé a silné stránky, potreby pre ďalší rozvoj,  

- hodnotiť svoj postup pri učení a jeho výsledky,  

- plánovať proces učenia (ciele, metódy, výsledky), 

- aktívne sa zúčastňovať na procese hodnotenia, 

- rozvíjať pozitívne sebahodnotenie a sebapochopenie, 
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- byť zodpovedný za svoje výsledky v učení,  

- rozvíjať zručnosti, ktoré sú potrebné pre život, 

- sebahodnotenie umožňuje všetkým žiakom zažiť pocit úspechu. 

 

Význam pre rodičov  

Sebahodnotenie žiaka umožňuje  

- pohľad na učenie žiaka, 

- komunikovať so žiakom o učení,  

- spolupracovať so žiakom na dosiahnutí jeho cieľa/cieľov.  

 

Význam pre učiteľov 

Sebahodnotenie žiaka umožňuje  

- plánovať vyučovanie tak, aby zodpovedalo individuálnym potrebám žiakov, 

- komunikovať s rodičmi a žiakmi, 

- nastaviť realistické ciele, 

- analyzovať a skvalitňovať vyučovanie.  

 

Zásady hodnotenia 

 (podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, Čl. 1) 

 

(1)Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má 

informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 

(2) Žiak sa v procese výchovy a vzdelávania hodnotí priebežne a celkovo a má právo 

dozvedieť sa spôsob a výsledok hodnotenia. 

(3) Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou 

klasifikácie a slovného hodnotenia. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích 

predmetov rozhodne riaditeľ  školy (ďalej len „riaditeľ“) po prerokovaní v pedagogickej rade. 

(4) Klasifikácia je jednou z foriem hodnotenia, ktorej výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi 

stupňami. Na vysvedčeniach s klasifikáciou sa slovný komentár za príslušný polrok nedopĺňa. 

(5) Slovné hodnotenie je jednou z foriem hodnotenia, ktorého výsledky v jednotlivých 

predmetoch prvého ročníka až štvrtého ročníka sa vyjadrujú slovne štyrmi stupňami; 

vysvedčenie so slovným hodnotením sa môže doplniť slovným komentárom za príslušný 

polrok. 

(6) Kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia je forma hodnotenia, pri ktorej sa 

výsledky niektorých vyučovacích predmetov vyjadrujú stupňom klasifikácie a niektoré sa  

vyjadrujú  slovne. Kombinované hodnotenie sa odporúča využiť aj v rámci toho istého 

predmetu, pri prechode zo slovného hodnotenia na klasifikáciu. Postupne učiteľ dopĺňa slovné 

komentáre známkou, a tak pripravuje žiakov na zmenu kvantifikátora. 

(7) Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie: 

- priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka 

na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter; učiteľ zohľadňuje vekové 

a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 

disponovanosť, 

- celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa  uskutočňuje na konci 

prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť 

úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete. 

(8) V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Predmetom hodnotenia 

vo výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo 
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vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, 

osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných 

osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži 

ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka. 

(9) Pri hodnotení  výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s: 

a) výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov, 

b) požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií, 

c) učebnými plánmi, učebnými osnovami a štandardami. 

(10) Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami 

a schopnosť ich využívať v oblastiach: 

a) komunikačných schopností, najmä ústne a písomné spôsobilosti,  

b) čitateľskej gramotnosti, 

c) jazykových schopností v štátnom jazyku, v materinskom jazyku, v cudzích jazykoch, 

d) digitálnych kompetencií, 

e) matematickej gramotnosti a prírodných vied, 

f) sociálnych kompetencií, 

g) multikultúrnych kompetencií, 

h) manuálnych zručností a ich využití v praktických cvičeniach, 

i) umeleckých a psychomotorických schopností, 

j) analýzy problémov a schopnosti ich riešenia, 

k) osobnostných vlastností ako porozumenie, znášanlivosť, tolerancia, priateľstvo, 

l) kontrolovania a regulovania svojho správania, ochrany svojho zdravia a životného 

prostredia a etických princípov. 

 

Získavanie podkladov na hodnotenie  

(podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, Čl. 2) 

 

(1)Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava 

učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

a) sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 

b) sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

c) rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové) a didaktickými 

testami; uplatňuje aj metódy menej riadené (referáty, denníky, projekty, sebahodnotiace listy, 

dotazníky, pozorovania, portfóliá) - súbor prác žiaka, ktoré vypovedajú o jeho výkone, 

d) analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, 

e) konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými 

zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti 

a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami, 

f) rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka. 

(2) Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky najmenej dvakrát v polročnom 

hodnotiacom období. 

(3) Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky 

hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. 

Výsledky hodnotenia písomných a grafických prác a praktických činností oznámi žiakovi 

a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. 

(4)  Písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok. 

Pravidelným rozvrhnutím hodnotiacich činností zabráni preťažovaniu žiaka. Písomné práce 

archivuje do konca príslušného školského roka. 
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(5)  Termín na vykonanie písomnej skúšky, ktorá má trvať viac ako 25 minút, prekonzultuje 

učiteľ s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môže žiak robiť len 

jednu skúšku uvedeného charakteru. 

(6)  Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka. 

(7)  Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú: 

a) známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede,  

b) známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce, didaktické testy, grafické práce, 

praktické práce, pohybové činnosti,  

c) posúdenie prejavov žiaka podľa čl. 1 ods. 8.  

 
Hodnotenie prospechu a správania 

(podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, Čl. 3) 

 

(1) Prospech žiaka vo vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

 1 – výborný, 

 2 – chválitebný,  

 3 – dobrý, 

 4 – dostatočný, 

 5 – nedostatočný. 

 

Stupeň 1 (výborný)                                                        

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne 

a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický 

prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

 

Stupeň 2 (chválitebný)                                                

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo 

využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, 

motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne 

a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas 

nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

 

Stupeň 3 (dobrý)                                                        

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných 

osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré 

využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 

nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 

riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže 

s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky 

v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností 

sú menej kvalitné. 

 

Stupeň 4 (dostatočný) 



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

 

 

 

 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa 

učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú 

omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa 

opraviť. 

 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné 

medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. 

Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností 

a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou 

učiteľa. 

 

(2)  Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prvý stupeň 

základnej školy uvádza arabskou číslicou, označujúcou klasifikačný stupeň,  

 

(3) Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prípravný 

ročník, nultý ročník, prvý ročník až štvrtý ročník základnej školy môže hodnotiť slovne 

stupňami: 

 

a) dosiahol veľmi dobré výsledky, 

b) dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

d)  dosiahol neuspokojivé výsledky. 

 

a) Stupeň  dosiahol veľmi dobré výsledky 

Žiak je tvorivý a iniciatívny, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči novým podnetom, 

dokáže vyjadriť veku primerané postoje, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa 

učebných osnov. Žiak vie vyhľadávať a využívať informácie, jeho myslenie je kritické,  

dokáže hľadať vlastné riešenia, uplatňovať osvojené kľúčové kompetencie, účinne si 

organizuje svoju prácu a je schopný samostatne pracovať po predchádzajúcom návode 

učiteľa.  Pri riešení úloh pohotovo uplatňuje logické operácie, číta s porozumením súvislé 

texty, funkčne využíva matematické vedomosti a zručnosti. V presnosti a úplnosti 

požadovaných poznatkov, faktov a pojmov a vo vzťahu medzi nimi má nepodstatné medzery. 

Osvojené poznatky a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh 

samostatne, s minimálnymi odchýlkami. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. 

Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú veľmi dobré, originálne. 

 

b) Stupeň  dosiahol dobré výsledky 

Žiak sa snaží byť tvorivý, iniciatívny, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných 

osnov a vie ich využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré s miernou podporou 

učiteľa aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Osvojenú 

slovnú zásobu dokáže používať pri komunikácii, hodnotení javov a zákonitostí samostatne 
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a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Číta s porozumením, pri riešení úloh uplatňuje 

logiku.  Občas potrebuje usmernenie a motiváciu k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu. Jeho ústny 

aj  písomný prejav je menej presný a výstižný. Grafický prejav je estetický, bez väčších 

nepresností. Kvalita výsledkov činností žiaka je dobrá.  

 

c) Stupeň  dosiahol uspokojivé výsledky 

Žiak nerozširuje svoju tvorivosť, chýba mu iniciatívnosť, priemerne si osvojuje poznatky 

a zákonitosti podľa učebných osnov. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú  nedostatky. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov, zdržanlivý pri vyjadrovaní svojich postojov, podlieha stereotypu. Čítať 

s porozumením dokáže len s pomocou učiteľa.  

Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti nedostatky. Grafický 

prejav je málo estetický. Žiak často potrebuje usmernenie svojej práce, kvalita výsledkov jeho 

činností je uspokojivá. 

 

d) Stupeň  dosiahol neuspokojivé výsledky 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, nedokáže ich 

využívať. Prejavuje slabšie vyjadrovacie schopnosti, nespĺňa kritériá pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií. Je nesamostatný pri využívaní 

poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Pri 

využívaní poznatkov potrebuje sústavnú pomoc. Jeho ústny a písomný prejav má 

v správnosti, presnosti a výstižnosti podstatné nedostatky, grafický prejav je na nízkej úrovni. 

Žiak nedokáže uspokojivo pracovať, kvalita výsledkov jeho činností je neuspokojivá. 

 

(4) Súčasťou vysvedčenia prípravného ročníka, nultého ročníka a prvého až štvrtého ročníka 

môže byť slovný komentár za každý polrok, v ktorom je súhrn zhodnotenia vedomostí, 

zručností, návykov a postojov žiaka. Obsah slovného komentára nesmie obsahovať negatívne 

odsudzujúce výroky, aby nepôsobil deštruktívne, ale vždy konštruktívne a povzbudzujúco, má 

byť zameraný na pozitívnu motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu s prihliadnutím na individuálne 

predpoklady žiaka.     

 

(5) Správanie žiaka sa  klasifikuje týmito stupňami: 

5  –   veľmi dobré, 

6  –   uspokojivé, 

7  –   menej uspokojivé, 

8  –   neuspokojivé. 

 

Stupeň 1 (veľmi dobré) 

Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa 

dopúšťa menej závažných previnení. 

 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu 

a usiluje sa svoje chyby napraviť. 

 

Stupeň 3 (menej uspokojivé) 
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Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších 

previnení. 

Stupeň 4 (neuspokojivé) 

Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a  školský poriadok, zámerne narúša korektné 

vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov 

a zamestnancov školy. 

 

Kritériá na hodnotenie  správania 

(podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, Čl. 9) 

 

(1) Kritériom na hodnotenie správania je dodržiavanie pravidiel správania žiaka a  školského 

poriadku počas hodnotiaceho obdobia. Učitelia pritom využívajú najmä pozitívnu motiváciu. 

(2) Správanie žiaka sa hodnotí so zreteľom na vekové osobitosti podľa týchto požiadaviek: 

      a) pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za 

záslužný alebo statočný čin; návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v 

pedagogickej rad 

      b) opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné 

alebo opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré spravidla predchádza zníženiu 

stupňa zo správania; podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä 

napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa 

školy. 

(3) Hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí 

v triede vyučujú a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. Pochvaly a iné 

ocenenia, výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze alebo katalógovom liste 

žiaka. Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo 

katalógovom liste žiaka. 

(4) Hodnotenie správania začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (s poruchami pozornosti, s poruchami správania) sa posudzuje s prihliadnutím na 

jeho druh zdravotného znevýhodnenia v úzkej spolupráci so zariadením výchovného 

poradenstva a prevencie alebo so školským špeciálnym pedagógom a zákonným zástupcom 

žiaka. 

 

Celkové hodnotenie žiaka na vysvedčení 

(podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, Čl. 3) 

 

(1) Celkové hodnotenie žiaka prípravného ročníka, nultého ročníka, prvého ročníka 

základnej školy sa na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 

prospel (a), 

neprospel (a). 

 

(2) Celkové hodnotenie žiaka druhého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy sa na 

konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 

a) prospel (a) s vyznamenaním, 

b) prospel (a) veľmi dobre, 

c) prospel (a), 

d) neprospel(a). 

 

(3) Pri vypisovaní pedagogickej dokumentácie (triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list 

žiaka) sa môžu používať metodickým pokynom navrhnuté skratky. 
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(4) Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá 

prospech horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích 

predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré; ak pri slovnom hodnotení ani 

v jednom vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol dobré výsledky“ 

a jeho správanie je veľmi dobré. 

 

(5Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň 

prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných predmetov nemá horší 

ako 2,0 a jeho správanie je veľmi dobré; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom povinnom 

vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol uspokojivé výsledky“ 

a jeho správanie je veľmi dobré. 

 

(6) Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný  ani v jednom povinnom 

vyučovacom predmete; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom povinnom vyučovacom 

predmete nebol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“. 

 

(7) Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej 

skúške stupeň nedostatočný; ak pri slovnom hodnotení z niektorého povinného vyučovacieho 

predmetu aj po opravnej skúške bol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“. 

 

(8) Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), sa 

na vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného 

hodnotenia slovo:  

a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu 

alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov 

nepracoval, 

b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované 

intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene 

nezúčastňoval, 

c) neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a 

zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.  

 

Postup pri hodnotení žiaka 

(podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, Čl. 4) 

 

(1)  Stupeň prospechu určí učiteľ, ktorý vyučuje príslušný predmet. 

(2)  V predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia stupeň prospechu žiaka za hodnotiace 

obdobie po vzájomnej dohode. 

(3)  Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch 

hodnotí kvalita vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia, 

pričom sa prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia. Stupeň prospechu sa 

neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Riaditeľ určí spôsob, akým 

budú triedni učitelia a vedenie školy informovaní o stave hodnotenia žiaka v triede, zabezpečí 

zjednotenie hodnotiacich  kritérií u všetkých učiteľov školy. 

(4)  Hodnotenie žiaka so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v súlade so Zásadami 

hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole, ktoré sú 

uvedené v prílohe k metodickému pokynu.  
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(5)  Prípady zaostávania prospechu žiakov a nedostatky v ich správaní prerokúva pedagogická 

rada  v prvom polroku spravidla do 15. novembra a v druhom polroku do 15. apríla. V prípade 

mimoriadneho zhoršenia prospechu alebo správania žiaka bezprostredne preukázateľným 

spôsobom o tejto skutočnosti informuje zákonného zástupcu žiaka triedny učiteľ. 

(6)  Pedagogická rada zameraná na hodnotenie žiakov za prvý polrok sa uskutoční najskôr 22. 

januára a za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21. júna príslušného školského roka. 

(7)  Na konci hodnotiaceho obdobia v termíne, ktorý určí riaditeľ, najneskôr však 24 hodín 

pred rokovaním pedagogickej rady o hodnotení, zapíše triedny učiteľ  do triedneho výkazu 

alebo katalógového listu žiaka stupne celkovej klasifikácie alebo slovného hodnotenia 

jednotlivých predmetov. Vyučujúci príslušného predmetu podpíšu hodnotenie v prednej časti 

katalógu a pripravia návrhy na opravné skúšky a hodnotenie žiakov v náhradnom termíne. 

Hodnotenie preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôže byť znížené na 

základe správania žiaka. 

(8)  Triedny učiteľ a učitelia jednotlivých predmetov priebežne a preukázateľným spôsobom 

informujú zákonného zástupcu žiaka o prospechu a správaní  žiaka. Na informovanie 

zákonného zástupcu o priebežných výsledkoch žiaka sa na našej škole používa žiacka knižka 

alebo iný informačný prostriedok. 

(9)  Ak žiak prestupuje do inej školy, riaditeľ kmeňovej školy, ktorú žiak navštevoval, zašle 

záznam o jeho správaní a prospechu za neukončené hodnotiace obdobie riaditeľovi školy, do 

ktorej žiak prestupuje. Tento záznam sa využije na hodnotenie žiaka. Ak žiak prestupuje do 

inej školy po 15. novembri alebo po 15. apríli, je záznam súčasne podkladom na celkové 

hodnotenie žiaka. 

(10)  Žiak základnej školy, ktorý navštevoval školu pri zdravotníckom zariadení, 

v diagnostickom centre alebo v liečebno-výchovnom zariadení (ďalej len „škola pri 

zariadení), sa celkovo hodnotí v kmeňovej škole. Pri hodnotení v kmeňovej škole sa berie do 

úvahy priebežné hodnotenie v škole pri zariadení. Ak žiak navštevoval školu pri zariadení 

nepretržite viac ako tri mesiace pred koncom hodnotiaceho obdobia, kmeňová škola preberá 

návrh na celkové hodnotenie zo školy pri zariadení v tých predmetoch, ktoré sa v nej 

vyučoval. Návrh sa zasiela po prerokovaní v pedagogickej rade školy pri zariadení  

najneskoršie 14 dní pred termínom vydávania vysvedčenia. V ostatných vyučovacích 

predmetoch sa nehodnotí. 

(12) Deťom občanov Slovenskej republiky môže povoliť riaditeľ plniť povinnú školskú 

dochádzku vzdelávaním v školách mimo územia Slovenskej republiky, vzdelávaním 

v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky, individuálnym 

vzdelávaním v zahraničí. Na vysvedčení vydanom kmeňovou školou sa v doložke uvedie: 

„Žiak je na tomto vysvedčení hodnotený z predmetov, z ktorých nebol hodnotený na 

vysvedčení vydanom v školskom roku ... školou ... za ... ročník“. 

(13) Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa vzdelával podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu, sa v doložke vysvedčenia uvedie: „Bol(a) vzdelávaný(á) podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu“. Ak sa v individuálnom vzdelávacom programe 

úpravy vzdelávania žiaka vzťahujú len k niektorým vyučovacím predmetom, v doložke 

vysvedčenia sa uvedie: „Bol(a) vzdelávaný(á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu 

uplatňovaného v predmete (predmetoch) ... “. V doložke vysvedčenia žiaka so zdravotným 

znevýhodnením je možné uviesť aj ďalšie dôležité skutočnosti súvisiace s jeho vzdelávaním. 

 

 

Hodnotenie žiaka v náhradnom termíne 

(podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, Čl. 5) 
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(1) Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno žiaka hodnotiť v riadnom termíne v prvom 

polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí. Riaditeľ určí na jeho hodnotenie náhradný termín, 

a to spravidla tak, aby sa hodnotenie žiaka mohlo vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po 

skončení prvého polroka. Za hodnotenie žiaka zodpovedá príslušný vyučujúci predmetu. 

(2) Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno hodnotiť žiaka na konci druhého polroka, 

riaditeľ určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to tak, aby sa hodnotenie žiaka vykonalo 

spravidla v poslednom týždni augusta. 

 

Opravné skúšky 

(podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, Čl.64) 

 

(1) Žiak, ktorý má na konci druhého polroku najviac z dvoch povinných vyučovacích 

predmetov prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom 

hodnotení, alebo vyučovací predmet neabsolvoval a neprospel, môže na základe rozhodnutia 

riaditeľa vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.  

(2) Obsah a formu opravnej skúšky žiaka, ktorý na konci druhého polroka je hodnotený 

neabsolvoval a neprospel v niektorom vyučovacom predmete, určí riaditeľ po prerokovaní 

v pedagogickej rade. 

(3) Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je 

nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v 

prvom polroku. 

(4) Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky 

c) vykonali najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť 

vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky 

najneskôr do 15. septembra a v odôvodnených prípadoch najneskôr do 15. októbra, 

d) vykonali najneskôr do rokovania pedagogickej rady o hodnotení za druhý polrok. 

(5) Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa hodnotí z 

vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu 

nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky. 

(6)  O opravnej skúške sa vyhotoví protokol o komisionálnej skúške, dátum vykonania skúšky 

a jej výsledok sa zaznamenajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka. 

 

Komisionálna skúška 

(podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, Čl. 7) 

 

(1) Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak: 

- je skúšaný v náhradnom termíne, 

- vykonáva opravnú skúšku, 

- o preskúšanie požiada zákonný zástupca, 

- sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa, 

- je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 

- plní osobitný spôsob školskej dochádzky, 

- má povolené individuálne vzdelávanie, 

- ukončuje  vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania. 

(2) Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania 

všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, komisionálnu 

skúšku nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, 

štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-

vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy 
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sa vykoná hodnotenie prospechu žiaka. Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-

vzdelávacej činnosti žiaka obsahuje: 

a) údaje identifikujúce žiaka, 

b) hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka, 

c) návrh hodnotenia. 

(3) Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia  v jednotlivých 

predmetoch na konci prvého polroka a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo 

dňa získania výpisu hodnotenia za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa 

vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka; ak je 

vyučujúcim riaditeľ, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej 

správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v hodnotiacom období z tohto 

vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky. 

(4) Preskúšanie sa uskutoční neodkladne v termíne, ktorý určí riaditeľ školy. Ak pre 

neprítomnosť žiaka nemožno preskúšanie uskutočniť v tomto termíne, nemožno žiaka ďalej 

preskúšavať. Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľ zákonnému zástupcovi 

žiaka. Ďalšie preskúšanie žiaka je  

neprípustné. Na požiadanie zákonného zástupcu žiaka môže byť zákonný zástupca prítomný 

na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 

(5) Žiakovi, ktorý sa vzdeláva v škole mimo územia Slovenskej republiky, vzdeláva sa 

v škole zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, vzdeláva sa individuálne 

v zahraničí alebo žiak, ktorému  

jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole a dosiahol v niektorom predmete 

prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, sa umožní vykonať opravnú 

skúšku . 

 

Postup do vyššieho ročníka 

(podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, Čl.10) 

 

(1) Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel. 

(2) Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný 

alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, 

opakuje ročník. 

(3) Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné hodnotiť ani v náhradnom termíne zo 

závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí. Žiak, 

ktorý neprospel v čase, keď plní povinnú školskú dochádzku, môže opakovať ročník len raz, 

vo výnimočných prípadoch, ak je to v prospech žiaka, aj viackrát. 

 

Hodnotenie žiaka 

 
 Hodnotenie žiaka v škole 

Účelom vzdelávania žiakov v našej základnej škole je vybaviť žiaka kľúčovými 

kompetenciami. Tie predstavujú súbor znalostí, zručností, návykov a postojov, ktoré sú 

využiteľné v rôznych učebných i praktických činnostiach a situáciách  a sú kľúčom 

k úspešnosti v celoživotnom učení, v práci, v záujmovej činnosti i v osobnom živote. Sú to 

kompetencie k učeniu, kompetencie k riešeniu problémov, kompetencie komunikatívne, 

kompetencie sociálne a personálne, kompetencie občianske a kompetencie pracovné.  

Základnou otázkou na hodnotenie žiakov je: 

„do akej miery je žiak  po ukončení 4. ročníka našej školy  týmito kompetenciami vybavený“ 



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

 

 

 

 

Odpoveď je zároveň tým najzložitejším v hodnotení nielen úspešnosti žiaka, ale i školy, 

celého ŠkVP a práce učiteľov, a zrejme nemožno nájsť jednoduchý mechanizmus ako na ňu 

spoľahlivo, v „reálnom čase“, v dobe vzdelávania v základnej škole priamo odpovedať.  Až 

ďalší život žiaka ukáže, do akej miery sa podarilo vytýčené vzdelávacie ciele dosiahnuť.  

 

Podstatou objektívneho hodnotenia je hodnotenie úspešnosti dosiahnutia tých cieľov a 

hodnotenie úspešnosti vybavenia žiaka tými kompetenciami, ktoré ku kľúčovým 

kompetenciám vedú. Pri evalvácii sa zameriame na očakávané výstupy jednotlivých 

vzdelávacích oblastí, očakávané výstupy oborov vzdelávacích oblastí a na konkretizované 

dielčie výstupy a aktívne znalosti, ktoré tvoria vzdelávací výstup vzťahujúci sa ku 

konkretizovanému učivu špecifikovanému v jednotlivých ročníkoch vo  vzdelávacích 

predmetoch. Za predpokladu, že sú tieto dielčie kompetencie správne nastavené, je možné 

zamerať sa priamo na ne ako na hlavný predmet hodnotenia úspešnosti žiaka v procese 

vzdelávania.  

 

Hodnotenie žiaka je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacie procesu. Plní funkciu motivačnú, 

funkciu spätnej väzby (informácia o správnosti postupu, priebehu učenia a jeho výsledku) a 

kontrolnú.  Malo by zhodnotiť znalosti a vedomosti žiaka za určité obdobie vzhľadom k jeho 

individuálnemu vývoju. Súčasťou hodnotenia je vždy konkrétny návod, ako má žiak 

postupovať, aby nedostatky odstránil.  

 

Pravidlá na hodnotenie žiaka 

- je priebežné (vo vyučovacích  hodinách v priebehu školského roka) a záverečné (formou 

vysvedčenia) 

- nie je založené na porovnávaní žiaka s jeho spolužiakmi, ale sa sústredí na individuálny 

pokrok každého žiaka podľa predtým stanovených kritérií  

- žiaci sú vopred oboznámení s vyučovacími cieľmi, očakávanými výstupmi pre daný ročník a 

kritériami hodnotenia na školský rok v danej oblasti 

- súčasťou hodnotenia je sebahodnotenie žiaka a samokontrola – žiaci sú vedení k schopnosti 

posúdiťsvoju prácu, aktivitu, úsilie, možnosti a rezervy 

- učiteľ je vedený snahou posilňovať vnútornú motiváciu žiaka na úkor vonkajšej – žiak sa učí 

preto, že chce a nie pre známku 

- práca s chybou je prostriedku k zlepšeniu, k sebapoznaniu schopností a dôslednejšej 

kontrole práce 

- uprednostňujeme pozitívne hodnotenie žiaka v celom procese učenia 

- hodnotenie dodržuje zásady jednoznačnosti, zrozumiteľnosti, vecnosti, všestrannosti, 

efektívnosti a   porovnateľnosti s vopred danými kritériami  

- hodnotenie je pedagogicky zdôvodniteľné, odborne správne a doložitelné (žiacka knižka, 

žiacke   portfólio) 

 

Nástroje a formy hodnotenia žiaka 
Klasifikácia: žiaci sú hodnotení známkou, integrovaní žiaci na základe doporučenia CPPPaP, 

CŠPP aj slovne. Podklady pre klasifikáciu sú získavané priebežne, vyučujúci využíva čo 

najefektívnejšie písomné a ústne formy pre získanie podkladov ku klasifikácii. Tá je 

realizovaná priebežne počas vyučovania, štvrťročne na základe zhromaždených podkladov 

známkou, v prípade potreby doplnenou slovným komentárom učiteľa a polročne formou 

vysvedčenia.  
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Sebahodnotenie žiaka: k sebahodnoteniu slúžia žiakovi týždenné plány a mesačné 

zopakovania. Od prvej triedy učíme žiaka používať spisovný jazyk v písomnom i ústnom 

prejave, možné sú i grafické symboly, body, stupnice ... Pre sebahodnotenie vytvárame čas 

počas hodiny, žiakovi do nej nezasahujeme, rešpektujeme jeho postoj, využívame spätnú 

väzbu žiak – učiteľ, založenú na vzájomnej dôvere. Sebahodnotenie využívame po skupinovej 

práci, projekte, ukončení tematického celku.  

 

Portfólio žiaka: každý žiak si zhromažďuje počas školského roka materiály, ktoré 

dokumentujú stav jeho zručností a vedomostí, úroveň osvojených jednotlivých kompetencií. 

Majú rôznu podobu a obsahujú doklady o tom ako sa žiak vyrovnal so schopnosťou 

sebahodnotenia svojej práce. Toto portfólio má jednak motivačný a jednak hodnotiaci 

charakter. 

 

Výstupné hodnotenie : škola ho vydáva žiakom, ktorý po štvrtom ročníku odchádzajú na 

osemročné gymnázium. Obsahuje vyjadrenia o možnostiach a nadaní, predpokladoch na 

ďalšie vzdelávanie, o správaní sa v priebehu školskej dochádzky, o osvojení kľúčových 

kompetencií a o ďalších významných skutočnostiach ovplyvňujúcich vzdelanie žiaka.  

 

Vysvedčenie:  záverečná forma je vydávaná polročne, má formu klasifikácie.  

 

Spôsoby získavania podkladov pre hodnotenie v jednotlivých oblastiach: 

- sledovanie a analýza priebežnej práce žiaka 

- rôzne druhy testov a skúšok 

- sledovanie priebežných výkonov 

- sledovanie pripravenosti a plnenie zadaných úloh a povinností  

- konzultácie s ostatnými učiteľmi, špecializovanými pracovníkmi 

- rozhovory so žiakom a zákonným zástupcom 

 

Kritériá pre finálnu klasifikáciu v náukových predmetoch: 

- aktívny prístup k práci 

- písomné práce po tematickom celku 

- krátke precvičovacie práce 

- skúšanie s pomocou učiteľa 

- projekty, účasť v súťažiach, referáty a samostatné  

 

Kritériá pre finálnu klasifikáciu vo výchovných predmetoch: 
- hodnotenie výkonov podľa osobných predpokladov 

- prístup k zadanej práci a jej výsledkom 

- záujem, aktivita, tvorivosť, ochota zhostiť sa úlohy 

- materiálna príprava 

- účasť v súťažiach, zmysel pre fair play 

 

Hodnotenie správania žiaka 

Správanie hodnotíme samostatne. Vzťahuje sa k správaniu v škole a na akciách 

organizovaných školou. Hodnotíme školskú dochádzku (prípadná neospravedlnená absencia) 

a mieru zosúladenia správania so školským poriadkom a všeobecne platnými pravidlami 

slušného správania. 

Spôsoby hodnotenia 

- pochvaly  
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- napomenutia/pokarhania 

- stupnica známok zo správania  na záverečnom vysvedčení 

- sebahodnotenie žiaka (portfólio) 

Termíny hodnotenia 

- priebežne – slovné hodnotenie 

- vysvedčenie – klasifikácia 

 

Výchovné opatrenia- sú podrobne rozpracované v internom predpise pod názvom “Vnútorný 

poriadok školy.“ 

 

4.2 Organizačné formy vyučovania 

 
  Najvyšší počet žiakov v triede základnej školy je 22 žiakov v triede prvého ročníka, 25 

žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka.  

Vyučovanie sa začína o 7.45 hod.  

Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a predmetoch ustanovujú učebné plány 

školského vzdelávacieho programu. Proces výchovy a vzdelávania v škole sa uskutočňuje 

podľa rozvrhu hodín. Rozvrh hodín je zverejnený v každej triede. Vyučovacia hodina trvá 45 

minút.  

V rámci projektového vyučovania je možné vytvárať bloky.  

od 7.45 do 8.30 - 1. hodina 

od 8.30 do 8.40 - prestávka  

od 8.40 do 9.25 - 2. hodina  

od 9.25 do 9.45 - veľká prestávka 

od 9.45 do 10.30 - 3. hodina  

od 10.30 do 10.40 - prestávka 

od 10.40 do 11.25 - 4. hodina  

od 11.25 do 11.35 - prestávka  

od 11.35 do 12.20 - 5. hodina  

od 12.20 do 12.40 - prestávka  

od 12.40 do 13.15 - 6. hodina  

od 13.15 do 13.45 - obedňajšia prestávka  

od 13.45 do 14.30 - 7. hodina  

Obedňajšia prestávka pre žiakov 1. a 2. ročníka začína najneskôr po 5. vyučovacej hodine a 

pre žiakov 3. – 4. ročníka najneskôr po 6. vyučovacej hodine. Škola organizuje s 

informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik v 3. 

ročníku, školu v prírode, školské výlety, exkurzie, poznávacie zájazdy, ktoré podľa návrhov 

triednych učiteľov zaraďuje riaditeľ do plánu práce školy. Pre žiakov, ktorí sa na uvedených 

aktivitách nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie. Exkurzie vychádzajú z 

požiadaviek učebných osnov školského vzdelávacieho programu. Ak ide o akcie konané 

mimo sídla školy, z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pripadá na 

jedného pedagogického zamestnanca maximálne 25 žiakov a pri akciách do zahraničia najviac 

15 žiakov.  

Podrobný popis BOZP na školských výletoch, exkurziách, vychádzkach, plaveckých 

a lyžiarskych výcvikoch, pracovných brigádach alebo iných hromadných školských 

podujatiach je podrobne rozpracovaný v internej smernici č.4/2014. 
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4.3 Organizačné metódy vyučovania 

 

Motivačná vstupná - motivačné rozprávanie, expozičná - metóda priameho prenosu 

poznatkov - monologická slovná (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, prednáška), fixačná -

 metóda opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - ústne opakovanie učiva 

žiakom, diagnostické a klasifikačné - ústne skúšanie, motivačná vstupná - problém ako 

motivácia, motivačná priebežná - motivačná výzva, motivačná priebežná - aktualizácia 

obsahu učiva, motivačná priebežná - pochvala, povzbudenie, kritika, expozičná - metóda 

priameho prenosu poznatkov - dialogická slovná (rozhovor, beseda, dramatizácia), expozičná 

- metóda sprostredkovaného prenosu poznatkov - demonštračná (demonštrácia obrazu, filmu, 

pohybu, činnosti, akustická, ... ), expozičná - metóda sprostredkovaného prenosu poznatkov - 

pozorovanie (javov, navodených situácií), expozičná - metóda sprostredkovaného prenosu 

poznatkov - manipulácia s predmetmi (laboratórna práca, pokus, hra, práca s didaktickým 

zameraním, ... ), expozičná - projektová metóda, expozičná - riešenie problému, expozičná - 

metóda samostatnej práce a autodidaktické metódy - samostatná práca s knihou, expozičná - 

metóda samostatnej práce a autodidaktické metódy - samostatná práca v laboratóriu, 

expozičná - metóda samostatnej práce a autodidaktické metódy - samostatné štúdium 

literatúry,  encyklopédií, ... , expozičná - metóda samostatnej práce a autodidaktické metódy - 

samostatné štúdium pomocou didaktickej techniky, expozičná - metóda mimovoľného učenia 

sa (preberanie názorov, postojov, záujmov, napodobňovanie činnosti), fixačná - metóda 

opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - metóda otázok a odpovedí, fixačná - 

metóda opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - písomné opakovanie, fixačná - 

metóda opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - opakovací rozhovor, fixačná - 

metóda opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - opakovanie s využitím 

učebnice a inej literatúra (zamerané na porozumenie alebo zapamätanie textu), fixačná - 

metóda opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - domáce úlohy, fixačná - 

metóda opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí – beseda zameraná na 

prehĺbenie učiva, fixačná - metóda opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - 

laboratórna práca, fixačná - metóda opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - 

film, ilustrácia a dramatizácia, fixačná - metóda precvičovania a zdokonaľovania zručností - 

motorický tréning, diagnostické a klasifikačné - písomné skúšanie, diagnostické a klasifikačné 

- praktické skúšanie, diagnostické a klasifikačné - didaktické testy, diagnostické a klasifikačné 

- pozorovanie žiaka, diagnostické a klasifikačné - rozbor prác, diagnostické a klasifikačné - 

dotazník, diagnostické a klasifikačné - rozhovor, výkladovo-ilustratívna metóda, 

reproduktívna metóda, výkladovo-problémová metóda, heuristická metóda, výskumná 

metóda,  metóda praktického precvičovania, nácvičné metódy, intervalová metód,a metódy 

rozvoja odrazových a rýchlostných schopností, prípravné cvičenia, zdokonaľovacie činnosti, 

metódy rozvoja silových schopností, metódy rozvoja vytrvalostných schopností, fixačné 

metódy, herné cvičenia, prípravná hra, odrazové cvičenia na rozvoj výbušnosti, 

zdokonaľovanie prvkov vo väzbách, názorná ukážka - demonštrácia, upevňovanie a kreatívne 

využívanie nadobudnutých pohybových zručností v hre, motorické testovanie, praktické 

cvičenie - precvičovanie, kruhový tréning.  

 

 

5 Vzdelávacie stratégie 

 
Našou hlavnou úlohou je zabezpečiť žiakom získanie určitého množstva všeobecných 

poznatkov a vedomostí a súčasne viesť žiakov k uplatňovaniu kľúčových kompetencií, ktoré 
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majú žiakom nielen umožniť osvojiť si základy vzdelania, ale aj vyvolať snahu o získavanie 

vedomostí a zručností mimo základnej školy. Úroveň kľúčových kompetencií získaných na 

základnej škole nie je teda konečná, tvorí základ pre ďalšie celoživotné vzdelávanie a učenie. 

Úlohou našej školy je preto viesť žiakov tak, aby osvojovanie ďalších vedomostí a zručností 

bolo ich vlastným presvedčením a záujmom nielen preto, aby sa vedeli v množstve informácií 

orientovať, ale aj preto, aby sa vedeli uplatniť v každodennom praktickom živote. Sústava 

postupov naplňovania kľúčových kompetencií ŠkVP ZŠ predstavuje základné výchovné a 

vzdelávacie stratégie vedúce ku stanoveným cieľom školy a jej ŠkVP. V rámci výchovného 

procesu, vo vyučovaní i mimo neho, budú uplatňované všetkými pedagogickými 

zamestnancami.  

Budeme podporovať vyučovanie pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, 

samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov, 

praktickú výučbu. 

Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní. 

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, 

samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. 

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími 

vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností. 

Špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami a ich rodičom. 

Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú 

zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký 

záujem. 

Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako napr. besedy, 

workshopy a iné. I napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne 

pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých 

vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom. 

Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými 

formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do 

maximálnej možnej miery. Výsledky súťaží budeme zverejňovať na nástenkách v škole aj v 

obci. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.  

Dôležitým odporúčaním do budúceho šk. roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne 

hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 

Budeme pokračovať v našich tradíciách: 

 Deň otvorených dverí. 

 Martinský lampáš. 

 Vianočná akadémia. 

 Noc v škole. 

Našou úlohou je v spolupráci s rodičmi zaviesť na škole aj ďalšie tradície.  

Pedagogické stratégie = spoločné postupy na úrovni školy , uplatňované vo vyučovaní aj 

mimo neho , ktorými škola cielene rozvíja kľúčové kompetencie žiakov :  

 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie k celoživotnému učeniu sa “kompetencia 

učiť sa“:  

- na praktických príkladoch blízkych žiakovi vysvetľujeme zmysel a cieľ učenia, posilňujeme 

pozitívny vzťah k učeniu, 

- vo vyučovaní sa zameriavame na aktívne kompetencie ,učivo používame len ako prostriedok 

k ich získaniu, 

- do vyučovania zaraďujeme problémové vyučovanie a experiment, 
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- uplatňujeme individuálny prístup , výsledky posudzujeme vždy z pohľadu ,,pridanej 

hodnoty, 

- motivujeme k učeniu – snažíme sa vytvárať také situácie, v ktorých má žiak radosť z učenia, 

- na začiatku vyučovacej hodiny vždy spoločne so žiakmi vyvodíme cieľ, na konci 

vyučovacej hodiny spoločne zhodnotíme jeho dosiahnutie, 

- využívame sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov, 

- žiakom zadávame samostatné práce , ktoré si vyžadujú aplikáciu teoretických poznatkov, 

- zadávame motivačné domáce úlohy - umožňujeme žiakom vybrať si z ponuky troch 

domácich úloh, 

- od žiakov žiadame prezentáciu domácich úloh, 

- od žiakov vyžadujeme hodné rozvrhnutie vlastnej práce , učíme ich plánovať , organizovať a 

vyhodnocovať svoju činnosť, 

- vo vhodných prípadoch umožňujeme žiakom realizovať vlastné nápady, 

- žiakom umožňujeme pozorovať , experimentovať , porovnávať výsledky a vyvodzovať 

závery, 

- učíme práci s chybou, 

- učíme trpezlivosti a povzbudzujeme, 

- pri hodnotení používame v zreteľnej prevahe prvky pozitívnej motivácie.  

Ideme príkladom - neustále si svojim ďalším vzdelávaním rozširujeme svoj pedagogický 

obzor.    

Stratégie smerujúce k rozvoju „sociálnych kompetencií“: 

- prioritne sa zameriavame na rozvoj komunikačných spôsobilostí žiakov v materinskom a 

cudzom jazyku, 

- podporujeme rôzne formy komunikácie na medzinárodnej úrovni v rámci Európy aj svete, 

- kladieme dôraz na kultúrnu úroveň komunikácie, 

- podporujeme kritiku a sebakritiku, 

- pripravujeme žiakov na zvládnutie komunikácie s inými ľuďmi v obtiažnych a ohrozujúcich 

situáciách, 

- učíme žiakov počúvať druhých ako dôležitý prvok účinnej medziľudskej komunikácie, 

- učíme žiakov asertívnemu správaniu sa a nonverbálnej komunikácii, 

- dôraz kladieme na tímovú prácu a kooperatívne vyučovanie, 

- vytvárame dostatočný priestor pre vyjadrovanie sa žiakov pri problémovom vyučovaní v 

komunitných kruhoch, 

- vytvárame dostatočný priestor pre možnosť samostatnej ústnej aj písomnej prezentácie – 

samostatná práca , projekty, referáty, riadené diskusie , komunitný kruh, 

- umožníme žiakom podieľať sa na príprave rozhlasových relácií, 

- vo vyučovaní uplatňujeme brainstorming, simuláciu , hranie rolí , 

- dôraz kladieme na zážitkové vyučovanie, 

- vyžadujeme uplatňovanie znalostí cudzieho jazyka / rozvoj komunikácie v druhom cudzom 

jazyku / , a to nielen pri vyučovaní ale aj pri výmenných návštevách , exkurziách , 

poznávacích zájazdoch , besedách, 

- vyžadujeme od žiakov uplatňovanie schopností komunikácie v rámci autentického učenia sa 

pri spoločenských akciách školy – akadémie , večierky, akcie školy, 

- zaraďujeme činnosti umožňujúce komunikáciu s rôznymi vekovými skupinami žiakov a s 

dospelou populáciou, / spolupráca a spoločné aktivity starších a mladších žiakov , spolupráca 

so žiakmi v špeciálnych triedach , s rodičmi, starými rodičmi , domovom dôchodcov a 

podobne./ 

Ideme príkladom – profesionálnym prístupom ku komunikácii so žiakmi , rodičmi, 

zamestnancami školy a širšou verejnosťou . Otvorene komunikujeme na kultúrnej úrovni , 
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svoje názory opierame o logické argumenty. Netolerujeme ohováranie , nezdvorilosť. 

Pozitívne svoju školu a učiteľskú profesiu prezentujeme na verejnosti.    

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie „uplatňovať základ matematického 

myslenia a prírodovedného myslenia“: 

- pri riešení problémov pomocou algoritmu zaraďujeme do vyučovania modelové príklady, 

- učíme žiaka k pozitívnemu postoju v matematike , ktorý je založený na rešpektovaní pravdy 

a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť, 

- vedieme žiaka k schopnosti komunikovať v matematickom jazyku , správne využívať 

argumentáciu, 

- praktickými cvičeniami naučíme žiakov používať a zaobchádzať s technickými nástrojmi , 

prístrojmi a údajmi, 

- podporujeme zvedavosť , záujem o etické a celosvetové otázky. 

Ideme príkladom - sami sa zaujímame o najnovšie výsledky vedy a techniky , ako i o nové 

vedecké zistenia v oblasti našej profesie    

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie v oblasti „informačných a komunikačných 

technológií“ : 

- vyžadujeme od žiakov využívanie informačných technológií pre získavanie informácií aj pre 

tvorbu výstupov – časopis, webová stránka , prezentácia a pod., 

- ako výstup z niektorých tém vyučovania vyžadujeme najrôznejším spôsobom spracované 

záverečné práce – power point , písomne , graficky pomocou obrazového vyjadrenia , podľa 

veku žiaka a druhu témy, následne požadujeme prezentáciu , obhajobu a počúvanie iných, 

- formujeme u žiakov kritický prístup pri využívaní technológie informačnej spoločnosti , 

najmä ich schopnosť posudzovať relevantnosť zdrojov a rozlišovať medzi skutočnosťou a 

virtuálnym svetom, 

- žiakom zadávame úlohy, ktorými rozvíjame kreatívny prístup pri práci s technológiami 

informačnej spoločnosti, 

- poukazujem na význam technológie informačnej spoločnosti. 

Ideme príkladom : systematicky sa zdokonaľujeme v oblasti využívania technológie 

informačnej spoločnosti , pedagogickú dokumentáciu tvoríme pomocou dostupnej technológie 

, internet využívame v príprave na vyučovanie i k osobnej potrebe. 

 

Stratégie smerujúce k rozvoju „kompetencie riešiť problémy“: 

- umožňujeme žiakom vytvárať hypotézy , pozorovať rôzne javy , hľadať ich vysvetlenie , 

uskutočňovať pokusy , overiť výsledok riešenia a zvážiť jeho uplatnenie v praxi, 

- vytvárame pre žiakov praktické problémové úlohy a situácie , pri ktorých je nutné riešiť 

praktické úlohy, 

- žiakom ponúkame úlohy, ktoré vyžadujú prepojenie znalosti viacerých vyučovacích 

predmetov aj využitie praktických zručností z rôznych oblastí ľudskej činnosti a teda aj 

viacero prístupov k riešeniu, 

- žiakom nebránime pri voľbe poradia vypracovania úloh, 

- priebežne monitorujeme ako žiaci prakticky zvládajú riešenie problémov v škole aj pri 

mimoškolských akciách. 

Ideme príkladom : učíme sa sami lepšie , s rozumom a nadhľadom riešiť rôzne problémové 

situácie v škole .   

 

Stratégie smerujúce k rozvoju „občianskych kompetencií“: 

- pravidlá správania sú každoročne vypracované na podmienky školy, 

- už od 1.ročníka vyžadujeme od žiakov spolupodieľanie sa na vytváraní pravidiel vlastnej 

triedy, 
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- vyžadujeme od žiakov hodnotenie vlastného správania a správania spolužiakov, hľadanie 

spoločného riešenia pri nedoržaní pravidiel triedy či školského poriadku , vyžadujeme od 

žiakov prijatie zodpovednosti za dodržiavanie týchto pravidiel, 

- netolerujeme sociálne patologické prejavy správania - šikanovanie, drogy, kriminalita, 

prejavy rasizmu, xenofóbie a nacionalizmu, 

- netolerujeme hrubé , agresívne , a nezdvorilé prejavy správania sa žiakov zamestnancov 

školy a rodičov, 

- netolerujeme nekamarátske správanie a odmietnutie žiadanej pomoci, 

- v škole pracuje žiacka samospráva – žiacky parlament, 

- obsah triednických hodín pripravuje spolu so žiakmi, 

- na prezentáciu vlastných názorov žiakov využívame komunitné kruhy, diskusné kruhy, 

- využívame pomoc a skúsenosti odborníkov CPPaP ,polície ,výchovného poradcu, 

- v činnostiach na to vhodných je žiakom poskytnutá možnosť vyjadriť svoje pocity, nálady, 

- primerane ich upozorňujeme na psychické a fyzické násilie, s ktorým sa stretávajú, 

- vo vyučovaní používame metódu hraných rolí pre priblíženie rôznych životných situácií a 

ich riešení , využívame pritom zážitkové učenie a príklady z bežného života, 

- na konkrétnych príkladoch demonštrujeme pozitívne a negatívne prejavy správania sa ľudí, 

- exkurziami a vychádzkami do okolia umožňujeme žiakom vnímať spôsoby komunikácie 

medzi ľuďmi a vhodne ich napodobňovať, 

- organizujeme besedy z rôznych odvetví, 

- uskutočňujeme akcie pripomínajúce ľudové tradície – Veľká noc , Vianoce, Martinský 

lampáš, 

- organizuje vystúpenia pre verejnosť , zabezpečujeme účasť žiakov na akciách obce, 

vystupovania pre staršie a mladšie generácie, 

- zapájame žiakov do celoškolských projektových dní – Deň otvorených dverí , Deň detí, a 

pod., 

- prostredníctvom vzdelávacích poukazov ponúkame žiakom vhodné kultúrne aktivity ako aj 

aktivity s protidrogovou tematikou. 

Ideme príkladom : rešpektujem právne predpisy , vnútorné normy školy , plníme si príkladne 

svoje úlohy. Rešpektujeme osobnosť žiaka a jeho práva. Správame sa k žiakom , ich rodičom 

a ku svojim spolupracovníkom tak, ako si prajeme aby sa oni správali k nám . Budujeme 

priateľskú a otvorenú atmosféru v triede a škole.    

Stratégie smerujúce k rozvoju „personálnych kompetencií“: 

- minimalizujem používanie metódy frontálneho vyučovania, podporujeme skupinové formy a 

kooperatívne vyučovanie, 

- podporujeme inklúziu – začleňovanie , volíme formy práce, ktoré vnímajú rôznorodý 

kolektív triedy ako mozaiku vzájomne sa doplňujúcich členov rôznych kvalít, umožňujúcich 

vzájomne sa inšpirovať a učiť s cieľom dosiahnutia osobného maxima každého člena 

kolektívu, 

- učíme žiakov pracovať v tímoch, vnímať ich vzájomné odlišnosti ako podmienku efektívnej 

spolupráce, 

- rozvíjame schopnosť žiakov zastávať v tíme rôzne role, 

- učíme žiakov kriticky hodnotiť prácu svojho tímu , výsledok svojej práce , význam tímovej 

práce, 

- podporujeme vzájomnú pomoc žiakov , vytvárame situácie , kde sa žiaci vzájomne 

potrebujú, 

- upevňujem u žiakov vedomie , že len spoluprácou možno najlepšie napĺňať osobné a 

spoločenské ciele, 

- podporujeme integráciu žiakov so ŠVVP do triednych kolektívov, 
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- priebežne monitorujeme sociálne vzťahy v triede, 

- podporujeme koedukovanú výchovu detí vo vyučovaní, 

- učíme žiakov odmietať všetko, čo narušuje dobré vzťahy ,medzi žiakmi , medzi žiakmi a 

učiteľmi. 

Ideme príkladom : podporujeme spoluprácu všetkých členov pedagogického zboru a 

spoluprácu pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy. Rešpektujeme prácu , 

povinnosti a zodpovednosť ostatných. Nedelíme zbor na 1. a 2. stupeň. Uprednostňujeme 

záujmy školy, záujmy žiakov a oprávnené záujmy rodičov pred svojimi osobnými. Pomáhame 

svojim spolupracovníkom , učíme sa od nich , vymieňame si skúsenosti.    

 

Stratégie smerujúce k rozvoju „pracovných kompetencií“: 

- pestrou ponukou záujmových útvarov podnecujem u žiakov záujmovú činnosť a zmysluplné 

využívanie voľného času , čím zároveň rozvíjame kompetencie rozhodovania sa a 

zodpovednosti za organizovanie voľného času, 

- umožňujem žiakom samostatne zorganizovať podujatia a akcie mimo vyučovania, 

pripravovať akcie pre mladších spolužiakov, žiakov iných škôl a rodičov, 

- rôznymi formami / besedami, exkurziami , ukážkami / zoznamujeme žiakov s rôznymi 

profesiami a tým cielene ujasňujeme predstavy žiakov o reálnej podobe ich budúceho 

povolania a voľbe ich ďalšieho štúdia, 

- podporujeme žiakov pri tvorbe pomôcok na vyučovanie , vediem ich k prezentácii ich 

výsledkov pred žiakmi nižších ročníkov či iných škôl formou videokonferencií, 

- zapájame žiakov do tvorby školských projektov, 

- vyžadujeme od žiakov zhodnotenie vlastnej práce a práce spolužiakov , podávanie návrhov 

na zlepšenie vlastnej či kolektívnej práce, 

- využívame hranie rolí, diskusiu, skupinovú prácu , pokusy , experimenty, 

- ak je to možné namiesto modelových situácií vediem žiakov k riešeniu problémov priamo v 

teréne / obchody, verejné priestranstvá , les, rodina, laboratória /, 

- žiakov nikdy netrestáme prácou, 

- kvalitne odvedenú prácu vždy pochválime a žiakov vedieme k dodržiavaniu stanovených 

pravidiel , ochrane zdravia a k plneniu si povinností. 

Ideme príkladom : príkladne si plníme svoje pracovné povinnosti – nástupy na hodiny, 

príprava na vyučovanie .  

 

Stratégie smerujúce k rozvoju „kompetencií k iniciatívnosti a podnikavosti“: 
- podporujeme kreativitu žiakov , rozvíjame jeho schopnosť zmeniť myšlienky na skutky, 

- učíme žiakov plánovať a organizovať si svoju prácu, 

- starších žiakov poverujeme vedením a starostlivosťou o mladších spolužiakov, 

- oceňujeme rôznymi formami pochvál kreativitu a iniciatívnosť žiakov, 

- aktivita na vyučovaní, domáca príprava žiakov nad rámec povinností , získavanie a 

prezentácia vedomostí mimo úloh stanovených učiteľom je priestorom pre učiteľa na 

vyzdvihnutie kreativity žiaka, 

- formujeme v žiakovi schopnosť postaviť sa za správnu vec , zastať sa slabších spolužiakov a 

tým budovať etický vzorec správania sa, 

- prácou v tímoch podporovať schopnosť žiakov viesť a organizovať kolektív, určovať silné a 

slabé stránky jednotlivých členov tímu metódou analýzy spoločnej práce , preberať osobnú 

zodpovednosť za výsledky spoločného diela, 

- podporujeme činnosť žiackeho a triedneho parlamentu pri organizovaní akcií, 

- pri získavaní informácií vedieme žiakov k účelnému využívaniu času stanovením si a 

dodržiavaním cieľa, nehľadať nepodstatné informácie , nezaoberať sa internetovými 



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

 

 

 

 

stránkami nepodstatnými pre školu, 

- využívaním mena a loga školy formovať u žiakov počas prezentácie školy na verejnosti a 

akciách poriadaných školou hrdosť na príslušnosť k spoločenstvu školy. 

Ideme príkladom : sme iniciatívni v hľadaní metód a foriem zdokonaľujúcich naše pôsobenie 

na žiaka , vo vytváraní priateľskej atmosféry v žiackom a pracovnom kolektíve . Problémy 

neobchádzame, ale tvorivým tímovým prístupom sa ich snažíme vyriešiť. Iniciatívne 

vyhľadávame možnosti vytvárania projektov na zabezpečenie lepšieho materiálneho a 

odborného vybavenia tried a učební školy.  

   

Stratégie smerujúce k rozvoju „kompetencií vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry“: 

- podporujeme účasť žiakov v súťažiach umeleckého zamerania, 

- účasťou na výstavách , divadelných predstaveniach a koncertoch formujeme v žiakoch 

umelecké hodnoty , schopnosť vnímania národnej kultúry a jej rozdielnosti od kultúry iných 

národov, 

- vlastnou tvorivosťou učíme žiakov vyjadrovať svoje pocity a myšlienky, 

- podporujeme rozvoj umeleckej kreatívnosti žiakov ako možnosti ich profesionálneho 

zamerania, 

- prostredníctvom akadémií , školských vystúpení prezentujeme žiacku umeleckú tvorivosť 

všetkých druhov, 

- exkurziami na pamätné miesta a vlastným skúmaním historických koreňov rodiny, školy, 

obce, mesta rozširujeme vedomosti žiakov o národnom dedičstve a budujeme u žiakov hrdosť 

voči národným dejinám a vlasti, 

- kontaktmi so žiakmi iných škôl iných národov prostredníctvom projektovej činnosti a 

osobnými návštevami učíme žiakov vnímať kultúrnu jazykovú rozmanitosť v Európe, 

- u žiakov formujeme vedomie, že kultúrnosť vyjadrovania sa je znakom kultúrnosti 

osobnosti. 

Ideme príkladom : estetická úprava tried, chodieb, písomných dokumentov, prezentácia 

vlastných názorov na vnímané umelecké diela ako aj tvorba vlastných umeleckých diel sú 

znakom našej kultúrnosti. Vkusne dotvárame aj vonkajšie prostredie školy. 

 

6 Učebný plán 

  
1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

Počet týždenných 

hodín 

všeobecné vzdelávanie 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 9 + 0 8 + 0 7 + 1 7 + 0 31 + 1 

Anglický jazyk 0 + 0 0 + 0 3 + 0 3 + 0 6 + 0 

Zábavná angličtina 0 + 1 0 + 2 0 + 0 0 + 0 0 + 3 

Matematika a práca s informáciami 

Matematika 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 16 + 4 

Informatika 0 + 0 0 + 0 1 + 0 1 + 0 2 + 0 

Človek a príroda 

Prírodoveda 0 + 0 0 + 0 1 + 0 2 + 0 3 + 0 

Prvouka 1 + 0 2 + 0 0 + 0 0 + 0 3 + 0 
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1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

Počet týždenných 

hodín 

Človek a spoločnosť 

Vlastiveda 0 + 0 0 + 0 1 + 0 2 + 0 3 + 0 

Človek a hodnoty 

Náboženská výchova/etickávýchova 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 4 + 0 

  Etická výchova           

  Náboženská výchova/náboženstvo – 

Katolícka cirkev 

          

Človek a svet práce 

Pracovné vyučovanie 0 + 0 0 + 0 1 + 0 1 + 0 2 + 0 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 4 + 0 

Výtvarná výchova 2 + 0 2 + 0 1 + 0 1 + 0 6 + 0 

Zdravie a pohyb 

Telesná a športová výchova 2 + 0 2 + 0 2 + 0 2 + 0 8 + 0 

Skupiny predmetov 

Náboženská výchova/etickávýchova 

 Etická výchova 

 Náboženská výchova/náboženstvo – Katolícka cirkev 

Popis realizácie 

Učebný plán je realizovaný v rámci týždenného rozvrhu vyučovacích hodín pre jednotlivé 

triedy v ročníku.  

Využitie týždňov 

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Výučba 40 40 40 39 

škola v prírode 0 0 0 1 

 

7 Učebné osnovy 

V učebných osnovách sa zameriame na posilnenie vyučovania slovenského jazyka, 

anglického jazyka a matematiky, aby sa tak zvýšila úroveň spisovnej slovenčiny, 

 úroveň využívania základného matematického myslenia na riešenie praktických 

problémov v každodenných situáciách a úroveň  používania základných slovných 

spojení v anglickom jazyku.  

7.1 Jazyk a komunikácia 

7.1.1 Slovenský jazyk a literatúra 
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1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

povinný povinný povinný povinný 

9 + 0 8 + 0 7 + 1 7 + 0 

 

 V 3. ročníku je navýšený počet hodín v predmete slovenský jazyk a literatúra o jednu hodinu 

týždenne v jazykovej a slohovej výchove bez zmeny obsahu vzdelávania vytýčeného štátnym 

vzdelávacím programom. Posilnená časová dotácia zvýši kvalitu výkonu. Predmet je v 1., 2. 

a 4. ročníku spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu v 1.,2.a 4. ročníku sú uvedené v príslušnom ŠVP.  Tieto sú zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací 

program. Štandardy predmetu ŠVP si môžete pozrieť tu  →   SJL   

Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra má vo vzdelávaní nezastupiteľné miesto. Je 

základným prostriedkom pre nadobúdanie kultúrnej gramotnosti žiaka, jeho kľúčových 

kompetencií. Umožňuje porozumenie a osvojenie si poznatkov vo všetkých vzdelávacích 

oblastiach. Z tohto dôvodu má v systéme primárneho vzdelávania kľúčové, centrálne 

postavenie. Spôsobilosti, ktoré žiak v rámci tohto učebného predmetu nadobudne, majú 

zásadný vplyv na jeho vzdelávanie aj v ďalších vzdelávacích oblastiach, učebných 

predmetoch. Kvalita spôsobilostí používať materinský jazyk zásadne ovplyvňuje aj 

komunikáciu žiaka s jeho okolím, vytváranie vzťahov s inými ľuďmi  a formuje zaradenie 

žiaka do spoločnosti. Cieľom výučby slovenského jazyka na primárnom stupni vzdelávania je 

naučiť  spisovný jazyk na takej úrovni, aby ho žiaci vedeli používať v praktickom živote. 

Používanie jazyka vnímame ako komplexné využívanie všetkých komunikačných zručností – 

rozprávania, písania, čítania a počúvania. 

3. ročník – charakteristika predmetu 

Špecifickým cieľom jazykového vyučovania v treťom ročníku je zvládnutie  učiva, 

zameraného na pravopisné pravidlá. Žiaci získavajú  základné poznatky o jazykovom systéme 

slovných druhov, zvlášť ohybných slovných druhov. Intenzívna pozornosť sa venuje práci 

s textom. Žiaci rozlišujú slohové útvary: rozprávanie, opis, oznámenie, správa a i. Zvyšujeme 

požiadavky na čítanie s porozumením a na samostatnú tvorbu textov podľa zadania. 

Jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra majú v tomto ročníku 

nasledovné špecifiká: 

Jazyková a slohová zložka - osvojenie si základných pravopisných pravidiel a kľúčových 

pojmov o jazykovom systéme, slovných druhoch na elementárnej úrovni. Nadobudnutie 

spôsobilosti ústne prezentovať výsledky svojej práce, rozprávať podľa predlohy alebo 

zadania. Napísať krátke útvary podľa špecifického zamerania učiva. 

Čítanie a literárna výchova – zdokonaľovanie techniky čítania, osvojenie si významu 

určených literárnych pojmov, estetické vnímanie literárneho diela, obsahová analýza textu na 

primeranej úrovni, čítanie s porozumením. Identifikácia informácií priamo uvedených 

v texte, formulovanie otázok k týmto informáciám a identifikovanie informácií uvedených 

v texte nepriamo. 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://cloud6.edupage.org/cloud/sjl_pv_2014.pdf?z%3AyezlTOmDwqODrGRlJZ6Mvcv9oU1vFlnfERhfLj2c4en3KrBgTnCs5gnKNEkqWSM0
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Pre jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra môžeme v tomto 

ročníku formulovať nasledovné špecifiká: 

Rozprávanie: žiaci dokážu rozprávať samostatne a podľa predlohy. Ústne prezentujú výsledky 

svojej práce pri riešení rôznych úloh. 

Počúvanie: žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať partnera v rámci komunikácie. 

Nadobúdajú skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia formulovať 

otázky k informáciám zadaným v prezentovanom texte. Od žiakov vyžadujeme, aby 

porozumeli nielen inštrukciám učiteľa pri riešení úlohy,  ale aby  nadobudli aj spôsobilosť 

vyžiadať si chýbajúce informácie. 

Čítanie: žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania a v porozumení čítaného textu. Vyžadujeme 

porozumenie informáciám, ktoré sú v texte uvedené nepriamo na základe otázky 

formulovanej učiteľom. Žiaci triedia texty podľa ich vlastností. 

Písanie: žiaci čitateľne prepisujú a odpisujú text. Samostatne tvoria krátke texty podľa 

zadania učiteľa. 

 

3.ročník - profilové kompetencie 

 pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa 

 vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku 

 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná 

riziká spojené s využívaním internetu a médií 

 získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami 

 dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej 

činnosti, v starostlivosti o seba a druhých 

 rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho 

príčinách a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností 

 váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať 

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám 

 má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorými 

sa stretáva vo svojom živote 

 dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, 

tradície, spôsob života. 

 

Vzdelávací štandard 

Jazyková a slohová zložka(165) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

abeceda 

 

 

 

 

- zoradiť slová v abecednom poradí podľa druhého, 

tretieho..., n-tého písmena,  

 - použiť aspoň jednu kodifikovanú príručku 

slovenského jazyka, 
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encyklopédie, telefónny zoznam 

- podľa abecedného poradia vyhľadať slová a heslá v 

slovníkoch, v telefónnom zozname a v 

encyklopédiách, 

slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ (písanie a výslovnosť) - nahradiť spoluhlásku l, ĺ a r, ŕ samohláskou a 

vytvoriť slabiku,  

- identifikovať slová so slabikotvornými hláskami v 

texte,  

-tvoriť nové slová zo slabikotvorných slabík, 

obojaké spoluhlásky - vymenovať obojaké spoluhlásky, 

- identifikovať v texte obojaké spoluhlásky, 

-  písať po obojakých spoluhláskach mäkké i, í, alebo 

tvrdé y, ý 

vybrané slová po obojakých spoluhláskach (b, m, p, r, 

s, v, z) 

príbuzné slová (odvodzovanie, tvorenie, pravopis) 

- vymenovať vybrané a príbuzné slová po 

spoluhláskach (b, m, p, r, s, v, z),  

- rozoznať pravopis vybraných a príbuzných slov,  

-  používať vybrané a príbuzné slová v iných slovných 

spojeniach, v texte 

-použiť vybrané slová pri voľnom písaní 

a rozprávaní. 

 

podstatné mená  

 

 

všeobecné a vlastné podstatné mená 

- vysvetliť pojem podstatné mená,  

- pýtať sa na podstatné mená otázkou: kto je to? čo je 

to?,  

-  identifikovať na základe otázky podstatné mená v 

texte, 

- vysvetliť pojem všeobecné a vlastné podstatné mená, 

- rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné mená v texte, 

-  uplatňovať pravidlá slovenského pravopisu pri 

písaní vlastných mien osôb, zvierat, vecí, miest, 

mestských častí, obcí, ulíc, pohorí, riek, potokov, 

štátov 

 

 

Jazyková a slohová zložka(165) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Slovesá 

 

 

 slová podobného významu (synonymá) 

 

  

 

prídavné mená  

 

 

 

slová opačného významu (antonymá) 

- vysvetliť pojem slovesá,  

- opýtať sa na slovesá otázkou: čo robí?,  

-identifikovať slovesá v texte na základe otázky,  

- písať v slovesách koncovku – li,  

- identifikovať slová podobného významu v texte,  

- vysvetliť pojem prídavné mená,  

- pýtať sa na prídavné mená otázkou: aký? aká? aké?, 

- identifikovať na základe otázky prídavné mená v 

texte, 

-  identifikovať slová opačného významu v texte,  

- používať synonymá a antonymá vo vetách, v texte, 

zámená 

 

- vysvetliť pojem zámená,  

- identifikovať bežne používané zámená (ja, ty, on, 
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 číslovky 

ona, ono, my, vy, oni, ony, tebe/ti, mňa/ma, nás, vám, 

im, jemu/mu, jej, môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich, kto, 

čo, ten, to, tam, takto) v texte,  

- používať zámená v ústnej a písomnej komunikácii,  

- vysvetliť pojem číslovky,  

- opýtať sa na číslovky otázkami: koľko? koľkí?, 

- vyhľadať v texte základné a radové číslovky, 

 - používať číslovky v bežnej komunikácii,  

- zapísať číslovky slovom, 

list 

 členenie listu (úvod, jadro, záver, podpis) 

 oslovenie 

- rozoznať časti listu (úvod, jadro, záver),  

- v liste rozoznať oslovenie a podpis,  

- správne napísať oslovenie v liste,  

- písomne zoštylizovať jednoduchý list,  

- rozoznať druhy korešpondencie, 

rozprávanie – písomne  

osnova (úvod, jadro, záver) 

 časová postupnosť 

- porozprávať udalosť alebo zážitok zo života podľa 

série obrázkov, na základe vopred vytvorenej osnovy, 

- porozprávať dej podľa časovej postupnosti, 

oznam  

SMS, mejl  

správa  

odlíšenie oznamu od správy 

- sformulovať krátky oznam,  

- napísať jednoduchý oznam prostredníctvom SMS, 

mejlom,  

- napísať správu mejlom,  

- odlíšiť správu od oznamu, 

inzerát - vyhľadať inzeráty v časopisoch, v novinách, v 

reklamách, na internete,  

- triediť inzeráty podľa obsahového zamerania,  

- dokáže písomne sformulovať krátky inzerát, 

reklama  

druhy reklamy 

- vysvetliť pojem reklama,  

- rozlíšiť druhy reklamy,  

- sformulovať krátky reklamný text, 

- posúdiť veku primeraným spôsobom a jazykom 

hodnovernosť reklamy, 

 

Jazyková a slohová zložka(165) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

pozvánka - vysvetliť pojem pozvánka,  

- rozpoznať jednotlivé body pozvánky (miesto, čas, 

program, pozývateľ), 

-  sformulovať písomne text pozvánky na určité 

podujatie (besiedka, koncert), 

opis pracovného predmetu 

 

 

 nákres  

schéma  

návod  

 

- opísať charakteristické prvky predmetu,  

- opísať funkčnosť predmetu a poznať jeho praktické 

využitie,  

- slovne vysvetliť čo je nákres, schéma,  

- identifikovať nákres, schému v texte,  

- charakterizovať návod, 

-  pracovať podľa jednoduchého návodu,  
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recept 

- prezentovať návod verejne, 

-  rozpoznať jednoduchý recept, 

-  rozlíšiť druhy receptov (lekársky, kuchársky), 

-  pracovať podľa jednoduchého receptu,  

- zostaviť jednoduchý recept, 

vizitka -identifikovať vizitku po vizuálnej stránke, 

- rozoznať, ktoré údaje o človeku vizitka prezrádza,  

- predstaviť sa prostredníctvom vizitky, 

- vyrobiť vizitku pre seba, pre spolužiaka, rodiča. 

 

Čítanie a literárna výchova(99) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

literatúra pre deti a mládež - čítať plynulo súvislý umelecký text,  

- uplatňovať zásady správnej techniky čítania 

zameranej na umelecký prednes,  

- správne dýchať, artikulovať, dodržiavať správnu 

výslovnosť,  

- literárny text čítať s porozumením, 

-  odpovedať na otázky zamerané na obsahovú stránku 

textu,  

-vymenovať najznámejšie knihy pre deti a mládež,  

- pozná mená významných autorov detskej literatúry,  

-  porozprávať krátky dej alebo obsah prečítanej 

knihy,  

- vyjadriť pocity a zážitky z prečítaného textu (knihy), 

poézia, próza 

 

 

odsek 

- vysvetliť pojmy poézia a próza,  

-rozoznať v texte poéziu od prózy, 

- recitovať báseň so zameraním na umelecký prednes, 

- rozoznať v prozaickom útvare odseky, 

 

 

 

 

Čítanie a literárna výchova(99) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

ľudová slovesnosť 

 

 

pranostika 

 

 

 

príslovie  

porekadlo 

 prirovnanie 

- vysvetliť pojem ľudová slovesnosť,  

- vymenovať literárne útvary ľudovej slovesnosti,  

- čítať krátke ľudové útvary s porozumením,  

- vysvetliť pojem pranostika, 

- vyhľadať pranostiky v texte, 

- zapamätať si najznámejšie pranostiky,  

-  vyhľadať príslovia a porekadlá v texte, 

- povedať ponaučenie vyplývajúce z príslovia,  

- vysvetliť pojem prirovnanie,  

- identifikovať prirovnania v texte,  

-napísať samostatne vety, v ktorých použije čo najviac 

prirovnaní, 
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autorská rozprávka 

 

 

 

 

 hlavná a vedľajšia postava 

- autorskú rozprávku prečítať nahlas, plynulo, s 

porozumením,  

- v rozprávke výrazne čítať priamu reč,  

- rozlíšiť rozdiely medzi ľudovou a autorskou 

rozprávkou, 

- rozlíšiť hlavné a vedľajšie postavy rozprávky,  

-povedať ponaučenie vyplývajúce z rozprávky, 

hlavná myšlienka  

 

povesť (vhodný výber povesti, zamerať sa na kratšie a 

po obsahovej stránke jednoduchšie povesti) 

- určiť hlavnú myšlienku v rôznych literárnych 

textoch,  

- určiť rozdiely medzi rozprávkou a povesťou,  

- charakterizovať povesť,  

-určiť hlavnú myšlienku povesti,  

- správne formulovať otázky k obsahu povesti,  

- vysloviť vlastný názor na povesť. 

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 3. ročníku ZŠ: 

 počet: 10  

Zameranie:  

1. Opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ  

2. Slová s l, ĺ, r, ŕ  

3. Vybrané slová po b  

4. Vybrané slová po m  

5. Vybrané slová po p  

6. Opakovanie učiva za 1. polrok  

7. Vybrané slová po r, s  

8. Vybrané slová po v, z  

9. Slovné druhy  

10. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ 

 

Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov:  

0 – 1 chyba = 1  

2 – 4 chyby = 2  

5 – 7 chýb = 3  

8 – 10 chýb = 4  

11 a viac chýb = 5 

 Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly chlapec mal 

ríchly krok – (1 chyba). 

 

Rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch: 

3. ročník 30 – 40 plnovýznamových slov. 

 

Prierezové témy: 

Osobný a sociálny rozvoj 

- spolupráca a súťaživosť 

- poznávanie dobrých a zlých stránok 

- vytvoriť si vlastný názor, uplatňovať svoje práva 

- vzťahy v rodine 

- právo na vlastný domov 
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Environmentálna výchova 

- ochrana stromov, prírody a zvierat 

- vzťah medzi človekom a životným prostredím 

- starostlivosť o domáce zvieratá, využitie liečivých rastlín 

- hospodárenie s vodou, odpad v domácnosti 

 

Ochrana života a zdravia 

- pripraviť žiakov  zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením 

cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu 

- formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života 

iných ľudí 

- osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade 

ohrozenia zdravia a života 

 

Mediálna výchova 

- osvojovať si schopnosti úspešne a samostatne sa zapojiť do mediálnej komunikácie 

- rozvíjať schopnosť analytického prístupu k mediálnym obsahom a kritického odstupu 

od nich 

- využívať potenciál médií ako zdrojov informácií, kvalitnej zábavy i naplnenia voľného 

času 

 

 

Učebné zdroje: 

L. Virgovičová, Mgr. Z.Virgovičová : Šlabikár I. časť, II. časť, 2019 

L. Virgovičová, Mgr. Z.Virgovičová : Čítanka pre 1. ročník ZŠ, 2019 

E. Dienerová, M. Nosáľová, Z. Hirschnerová: Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ - učebnica, 

2013 

Z. Hirschnerová: Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit, 2013  

M. Nosáľová, E. Dienerová, A. Hirková: Čítanka pre 2. ročník, 2018 

Mgr. Z.Lacková, Mgr. P. Agalarevová: Pracovný zošit k Čítanke pre 2. ročník ZŠ, 2013 

Mgr. Z. Hirschnerová, R. Adame: Slovenský jazyk pre 3. ročník, 2012 

 Mgr.Z. Hirschnerová,R. Adame: Slovenský jazyk - pracovný zošit 

Mgr. Z. Hirschnerová, Mgr. M. Filagová, Mgr. M. Ondráš: Čítanka pre 3. ročník ZŠ, 2013 

Mgr. Z. Hirschnerová: Pracovný zošit k Čítanke pre 3. ročník ZŠ, 2012 

Mgr.Z. Hirschnerová,. Mgr.M.Filagová,PhD,M.Ondráš: Čítanka pre 4. ročník ZŠ, 6. vyd. 

2018 

Mgr.Z. Hirschnerová: Pracovný zošit k Čítanke pre 4. ročník ZŠ 

Mgr. Zuzana Hirschnerová, Mgr. Rút Adame: Slovenský jazyk pre 4.ročník ZŠ, 2018 

 Ľudové a umelé rozprávky, Poviedky a príbehy zo života, Výber z poézie pre deti, Nahrávky 

na elektronických médiách, Detské časopisy, Iné kultúrne a literárne zdroje, Učíme 
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slovenčinu komunikačne a zážitkovo (Palenčárová – Kesselová – Kupcová), Príručka 

slovenského pravopisu pre školy a prax a iná odborná literatúra, slovníky, odborné časopisy. 

 

      

 

 

 

 

 

7.1.2 Anglický jazyk 

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

povinný povinný povinný povinný 

0 + 0 0 + 0 3 + 0 3 + 0 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací 

program. Štandardy predmetu si môžete pozrieť tu  →ANJ 

 

L. Hocking, M. Bowen: English World 1 - Pupil´s book pre 3. ročník ZŠ, 2009 

L. Hocking, M. Bowen: English World 1 – Workbook pre 3. ročník ZŠ, 2009 

L. Hocking, M. Bowen: English World 1 - Pupil´s book pre 4. ročník ZŠ, 2009 

L. Hocking, M. Bowen: English World 1 – Workbook pre 4. ročník ZŠ, 2009 

 

 

7.1.3 Zábavná angličtina 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

povinný povinný povinný povinný 

0 + 1 0 + 2 0 + 0 0 + 0 

 

Charakteristika predmetu:                                                                                       

Predmet zábavná angličtina je prvým kontaktom žiakov s cudzím jazykom. Hravou formou 

žiaci spoznávajú nové slovíčka, výrazy a piesne. Hra, hrové aktivity, spev, hudobno-

pohybové aktivity tvoria hlavnú náplň na hodinách zábavnej angličtiny. Žiaci získajú 

potrebný základ pre predmet anglický jazyk vo vyšších ročníkoch. Výučba je spestrená 

vlastnou tvorivou fantáziou učiteľa, kde takto využije obrázky a rôzne učebné pomôcky, ako 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://cloud6.edupage.org/cloud/aj_pv_2014.pdf?z%3AiKIbwnTt%2BT8%2BhaR
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sú lopty, stuhy, rôzne druhy ovocia a zeleniny, obrázky zvierat, obrázky domu a izieb, 

nábytku v dome, oblečenia a iné. 

 

Organizácia vyučovania 

 

- trieda, 

- počítačová učebňa, 

- prírodná záhrada v areáli našej školy. 

 

Kľúčové kompetencie, ciele predmetu: 

kompetencia (spôsobilosť v oblasti sociálnej a komunikačnej): 

- adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu, 

- dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na primeranej úrovni žiaka  

  1.  ročníka ZŠ, 

- primerane veku dokázať vyjadriť svoj názor, 

- orientovať v množstve rôznych informácií,  

- pozorne počúvať,  

- voliť optimálnu formu a spôsob komunikácie,  

- prezentovať informácie jasne, stručne, presne, zrozumiteľne, 

kompetencia (spôsobilosť) v oblasti  prírodovedného myslenia: 

- rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii  

  poznatkov, 

kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

- primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa: 

- uvedomovať si význam vytrvalosti, aktivity a iniciatívy pre svoj pokrok, 

kompetencia (spôsobilosť)riešiť problémy: 

- vnímať a sledovať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 

  svojej úrovni navrhovať riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,  

- pokúšať sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a   

  spolupracujúcim) spôsobom, 

- používať získané informácie na riešenie problému, efektívne sprostredkovať informácie         

  v rôznych podobách, 
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osobné, sociálne a občianske kompetencie: 

- uvedomovať si dôležitosť vzájomného kontaktu, dôvery a spolupráce, empatie,  

  sebauvedomenia, 

- spolunažívať s inými, pracovať v tíme,  nenásilne riešiť konflikty, rešpektovať, tolerovať  

  odlišnosti, vzájomne si pomáhať, udržiavať harmonické medziľudské vzťahy,  

kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 

- osvojiť si základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr, 

- správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, rešpektovať vkus iných ľudí.  

 

Ciele predmetu: 

- získať základy anglického jazyka, 

- komunikovať na veku primeranej úrovni, 

- reagovať na pokyny učiteľa v anglickom jazyku, 

- účinne spolupracovať v skupine. 

 

Vzdelávacie štandardy: 

Na hodinách sa má vytvoriť hravá atmosféra, v ktorej sa môže dieťa učiť bez strachu 

a stresu. V začiatočnej fáze vyučovania anglického jazyka hrajú dôležitú úlohu parajazykové 

(rytmus, intonácia) a nonverbálne (gestikulácia, mimika) prostriedky. 

Správne zvolenými metódami  sa má vyprovokovať chuť do učenia a využiť prirodzená 

zvedavosť dieťaťa. Je nutné zohľadniť potreby dieťaťa a umožniť mu učiť sa všetkými 

zmyslami. Prihliada sa aj na  vyjadrovacie schopnosti žiaka, kreativitu, sociálne správanie 

a rečové zručnosti.  V prvom rade má dieťa jazyk zažiť a použiť v komunikácii s partnerom.   

Pritom majú u začiatočníkov prednosť počúvanie a hovorenie. Čítanie a písanie sa pridávajú 

neskôr  podľa schopností detí a v rámci kontextu. 

 

Vzdelávací obsah zábavnej angličtiny v 1.ročníku primárnej školy pozostáva z 9.  okruhov.  

Vzdelávací obsah zábavnej angličtiny v 2.ročníku primárnej školy pozostáva z 10.okruhov.  

 

Vzdelávacie štandardy 

 

Vzdelávacie štandardy Počet hodín 

Názov tematického celku 1. ročník 2. ročník 

Pozdravy 2  

Hračky      4  

Zvieratá 4  

Vianoce 3  

Na farme 4  
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Oslava 4  

Rodina 4  

Naše telo 4  

Doprava 4  

   

Pozdravy  5 

Opäť ahoj  5 

Včelia rodina  7 

V triede  7 

Zimný čas  7 

Farby  7 

Jedlo a pitie  7 

Mesto Margaréta  7 

V dome  7 

Môj deň  7 

 

 

1.ročník. 

 

1. Pozdravy 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Pozdravy počas dňa  

 

 Predstavovanie sa  

 

 Maľovanie obrázkov zvierat - žaba, 

zajac, myš, včielka 

 Rozlíšenie pojmov  chlapec- dievča  

 

 poznať frekventované pozdravy a správne 

ich používať počas dňa, 

 predstaviť sa a reagovať na otázku „Ako 

sa máš?“, 

 poznať názvy štyroch zvieratiek, 

 

 rozlíšiť pojem chlapec – dievča, 

 zaspievať jednoduché pesničky, 

 

 

2. Hračky      
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Názvy hračiek 

 Otázka „What´s this?“ 

 Farby 

 Použitie vety „I have a...“ 

 vymenovať niektoré druhy hračiek, 

 odpovedať na otázku „What´s this?“, 

 vymenovať základné farby a použiť ich vo 

vete, 

3. Zvieratá       
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Názvy zvierat v ZOO 

 Ďalšie farby 

 Číslice 1 – 10 

 Množné číslo podstatných mien 

 pomenovať zvieratá, 

 rozlišovať ďalšie farby, 

 počítať do 10, 

 utvoriť množné číslo podstatných mien, 
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4. Vianoce       
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vianočné postavy a dekorácie 

 Veta „Here you are“ 

 

 Rozprávkové bytosti 

 používaťslovíčka súvisiace s vianocami, 

 používať vetu „Here you are“, 

 poďakovať sa, 

 rozlíšiť známe rozprávkové bytosti, 

pomenovať ich, 

 

5. Na farme       
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Názvy domácich zvierat 

 Určenie počtu zvierat na obrázku 
 vymenovať zvieratá na farme, 

 utvoriť jednoduché vety podľa obrázka, 

 

 

6. Oslava 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Oslava narodenín (pieseň) 

 Otázka „How old are you? 

 Spojenie „I like“ 

 

 Jedlo, ovocie, zelenina 

 tvoriť jednoduché vety, 

 určiť počet rokov, 

 použiť slovné spojenie „I like“ v krátkom 

rozprávaní,  

 vymenovať základné jedlá, základné druhy 

ovocia a zeleniny, 

 

7. Rodina 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Členovia rodiny (pieseň) 

 

 Časti domu. Predmety v izbe. 

 

 zopakovať otázku Who is this?,  

 nazvať členov rodiny, 

 povedať názvy základných častí domu, 

predmetov v izbe, 

 

8. Naše telo   
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Časti tela 

 Použitie spojenia „I can...“ 

 Názvy oblečenia 

 pomenovať základné časti tela, 

 vedieť použiť sloveso Can, 

 pomenovať časti oblečenia, použiť ich vo 

vete, 

 

9. Doprava   
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Pomenovanie dopravných prostriedkov 

 Prídavné mená veľký – malý 

 

 Pomenovanie povolania 

 rozoznať základné dopravné prostriedky, 

 rozlíšiť a správne použiť pojmy veľký – 

malý, 

 vymenovať niektoré druhy povolaní. 
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2.ročník 

 

                                                        1. Pozdravy -Greetings 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pozdrav 

Pozdravy počas dňa 

Otázka: How are you? 

 

 

 

 

- poznať pozdravy a správne ich priradiť  

  k časti dňa, správne sa pozdraviť, 

- použiť otázku   ôHow  are you?“ 

- odpovedať na otázku „I am .........“ 

- zaspievať pieseň,  

- správne vysloviť precvičované slová. 

                                                     2. Opäť ahoj - Hello again 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Predstavovanie 

Otázka: What is your name? 

Odpoveď: My name is... 

Slovné spojenie: I am, you are 

 

Prídavné mená tall, small, fat, big 

Pieseň 

- predstaviť sa, 

- odpovedať na otázku  „What is your  

  name?“ 

- rozlíšiť pojem chlapec,  dievča, 

 

- rozoznať význam prídavných mien tall,  

  small, fat, big a použiť ich, 

 

 

                                               3. Včelia rodina - The bee family 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Členovia rodiny 

Otázka : Who is it? 

 

Prídavné mená young, old, happy, sad 

Pieseň 

 

- pomenovať členov rodiny, 

- odpovedať na otázku: „Who is it?“ 

 

- povedať význam prídavných mien  

  young, old, sad, happy a priradiť ich   

  k podstatnému menu, 

- zaspievať pieseň, 

                                                4. V triede - In the classroom 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
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Predmety v škole 

Otázka: What is it? 

Slovne spojenie: I can... 

 

 

 

Čísla 0 až 12 

Pieseň 

 

- pomenovať predmety v triede a školské  

   pomôcky, 

- odpovedať na otázku  „What is this?“ 

- použiť slovné spojenie „I can.......“ 

- utvoriť jednoduchú vetu, 

 

- počítať od  0 do 12, 

 

                                                     5. Zimný čas - Winter time 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zimné oblečenie 

Množné číslo podstatných mien 

Otázka: Can you...? 

Zimné športy 

 

 

Pieseň 

- povedať názvy zimného oblečenia, 

- utvoriť množné číslo podstatných mien, 

- použiť otázku  „Can you?“, odpovedať na  

  Ňu, 

- prečítať a preložiť frázy, 

 

- zaspievať pieseň, 

                                                            6. Farby -Colours 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pomenovanie farieb 

Oblečenie 

Slovné spojenie: I have got... 

 

 

- pomenovať farby, 

- rozoznať slová  na základe posluchu, 

- pomenovať časti oblečenia, 

- utvoriť vety s použitím spojenia „I have   

  got......“ 

                                                  7. Jedlo a pitie - Food and drinks 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pomenovanie jedál a nápojov 

Otázka: What do you like? 

Slovesá: hungry, thirsty 

 

Pieseň 

 

- povedať názvy základných druhov potravín, 

- použiť spojenie I like v jednoduchej vete, 

- poznať význam slov hungry a thirsty  

  a použiť ich v jednoduchej vete, 

- zasievať pieseň, 

                                                    8. Mesto Margaréta - Daisy town 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pomenovanie budov v meste 

Čísla 11až 30 

Určitý člen: „the“ 

Aktivity na precvičenie učiva 

 

- pomenovať významné budovy v meste, 

- počítať do 30 a určiť počet predmetov, 

- použiť určitý člen „the“ vo vete, 
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                                                     9. V dome- In the house 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Miestnosti v dome 

 

 

Osobné zámená: he, she 

Predložky: In, On, Under 

 

- označiť miestnosti v dome a zariadenie  

  izby, 

- odpovedať na otázku  „Where is...?“ 

- správne použiť zámená he, she, 

- správne použiť predložky in, on , under  

                                                           10. Môj deň -  My day 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Režim dňa 

Určovanie času 

Otázka: „What is the time?“ 

Pieseň: This is the way 

 

- poznať a pomenovať  časti dňa, 

- určiť čas a odpovedať na otázku  “What is  

  the time?“ 

- utvoriť jednoduchú vetu na vyjadrenie  

  činnosti počas dňa. 

 

 

 

 

 Spôsob a kritéria hodnotenia 
 

Na hodnotenie predmetu  vychádzame s Metodického pokynu č. 22/2011 z mája 2011 

na hodnotenie žiakov základnej školy.  Anglický jazyk klasifikujeme. Hodnotiť žiaka 

a následne klasifikovať musíme komplexne, na princípe individuálneho prístupu k osobnosti 

a hľadať u žiaka iba dobré veci. Snažíme sa pri klasifikácii sledovať a zisťovať prírastok 

vedomostí. Klasifikáciu môžeme obohatiť aj o slovného hodnotenie, nasledovne: 

 

1. Very good! / Veľmi dobré. 

2. Good! / Dobré. 

3. Good but you could do better! Dobré, ale môže to byť lepšie. 

4. Try harder you can do it! Usiluj sa viac.  

 

Taktiež  je potrebné rozvíjať u žiakov správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom. 

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka sa posudzujeme získané kompetencie v súlade so školským 

vzdelávacím programom.  

Hodnotíme a klasifikujeme: 

- komunikačné zručnosti v jazyku (v potrebnej miere) 

- jazykové schopnosti 

- manuálne zručnosti a ich využitie 

- umelecké a psychomotorické schopnosti 

- analýzy problémov a schopnosti ich riešenia 

 

Metódy práce 
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 výklad 

 motivačné metódy rozhovoru 

 reproduktívne i produktívne metódy upevňovania učiva 

 demonštračné vizuálne i audiovizuálne metódy  

 dramatizačné metódy 

 interaktívne metódy 

 heuristické metódy projektovej práce 

 problémová 

 

Formy práce 

 individuálna a skupinová práca žiakov, tímové hry 

 práca vo dvojici 

 frontálna výučba 

 práca s učebnicou, pracovným zošitom, multimediálnymi programami, CD, časopisom 

a internetom 

 

Prierezové témy 

 

Osobný a sociálny rozvoj 

- Spolupráca a súťaživosť 

- Poznávanie dobrých a zlých stránok 

- Vytvoriť si vlastný názor, uplatňovať svoje práva 

- Vzťahy v rodine 

- Právo na vlastný domov 

 

Enviromentálna výchova 

- Ochrana stromov, prírody a zvierat 

- Vzťah medzi človekom a životným prostredím 

- Starostlivosť o domáce zvieratá, využitie liečivých rastlín 

- Hospodárenie s vodou, odpad v domácnosti 

 

 

Ochrana života a zdravia 

- pripraviť žiakov  zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením 

cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu 

- formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života 

iných ľudí 

- osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade 

ohrozenia zdravia a života 

 

Mediálna výchova 

- osvojovať si schopnosti úspešne a samostatne sa zapojiť do mediálnej komunikácie 

- rozvíjať schopnosť analytického prístupu k mediálnym obsahom a kritického odstupu 

od nich 

- využívať potenciál médií ako zdrojov informácií, kvalitnej zábavy i naplnenia voľného 

času 

 

Multikultúrna výchova 

- rozvíjať kladný vzťah k vianočným tradíciam, 
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- rešpektovanie tradícií v Anglicku, 

- rešpektovanie veľkonočných tradícií, 

- osvojiť si znalosti o rôznych etnických a kultúrnych skupinách 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

- odborné publikácie k daným témam 

-  webové stránky, ktoré sú venované výučbe anglického jazyka 

-  materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má naša škola k dispozícií 

-  učebnica, pracovný zošit 

- metodická príručka 

- dvojjazyčné slovníky 

- obrázkové slovníky, obrázkové karty, obrázky na omaľovanie 

- multimediálne výukové CD ROM´s 

- obrazový demonštračný materiál (magnetické obrázky, karty, pexesá, maňušky a pod.) 

- Mgr. Mária Matoušková, Mgr. Vratislav Matoušek: Busy bee 1 – Anglický jazyk pre 

najmladších školákov, 2013 

- Mgr. Mária Matoušková, Mgr. Vratislav Matoušek: Busy bee 1 – Pracovný zošit, 

2012, reedícia 2015 

- Mgr. Mária Matoušková, Mgr. Vratislav Matoušek: Busy bee 2 – Anglický jazyk pre 

mladších školákov, 2012, reedícia 2015 

- Mgr. Mária Matoušková, Mgr. Vratislav Matoušek: Busy bee 2 – Pracovný zošit, 

2012, reedícia 2015 

 

 
 

 

7.2 Matematika a práca s informáciami 

7.2.1 Matematika 

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

povinný povinný povinný povinný 

4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. V každom 

ročníku  je navýšený počet hodín v predmete matematika o jednu hodinu týždenne bez zmeny 

obsahu vzdelávania vytýčeného štátnym vzdelávacím programom. Posilnená časová dotácia 

zvýši kvalitu výkonu. 

Predmet matematika je na primárnom stupni vzdelávania prioritne zameraný na budovanie 

základov matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti 

(ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na riešenie 

problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú 

širšie chápanie súvislostí a vzťahov). 
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Výučba matematiky musí byť vedená snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti 

špirálovite, vrátane opakovania učiva na začiatku školského roku 

s propedeutickými postupmi prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom 

i divergentných úloh, aby tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli 

používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), 

rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. 

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri objavovaní a prezentácii 

nových matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania 

žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Na hodinách matematiky sa 

tiež kladie dôraz na rozvoj žiackych schopností a zručností, predovšetkým väčšou 

aktivizáciou žiakov. Proces získavania nových matematických vedomostí u žiakov musí 

učiteľ realizovať s prevahou pozorovania a experimentovania v ich prirodzenom prostredí. 

Učiteľ by mal tiež naučiť žiakov správne klásť otázky, odhadnúť výsledky i korektne 

formulovať závery. Učenie matematiky by malo byť pre žiakov zaujímavé, aby sa u nich 

formoval pozitívny vzťah k matematike a aby ju vnímali ako nástroj na riešenie 

problémových úloh každodenného života. 

Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov rýchlosť 

preberania tematických celkov rovnako ako ich poradie, prípadné rozdelenie na časti a 

presuny v rámci ročníkov. 

CIELE PREDMETU 

Žiaci na primárnom stupni vzdelávania majú dosiahnuť nasledujúce ciele: 

 osvojiť si základné matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené vo 

vzdelávacom štandarde, 

 pracovať s prirodzenými číslami (v obore do 10 000) tak, ako to bližšie špecifikuje 

vzdelávací štandard, 

 používať zlomky na propedeutickej, prípravnej úrovni, 

 identifikovať a správne pomenovať funkčné vzťahy medzi číslami, 

 objavovať pravidlá vytvorených postupností a dopĺňať ich, 

 orientovať sa v tabuľkách, grafoch a vytvárať ich, 

 identifikovať, pomenovať, narysovať a správne označiť geometrické útvary bližšie 

špecifikované vo vzdelávacom štandarde, 

 odhadnúť a presne odmerať dĺžku útvaru, premeniť jednotky dĺžky (mm, cm, dm, m, 

km). 

 používať matematiku ako jeden z nástrojov na riešenie problémov reálneho života 

(vrátane postupného nadobúdania finančnej gramotnosti), 

 rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom učenia sa, 

 rozvíjať poznávacie procesy a myšlienkové operácie, 

 upevniť kladné morálne a vôľové vlastnosti (samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, 

húževnatosť, kritiku, sebakritiku, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, 

systematickosť pri riešení úloh v osobnom i verejnom kontexte), 

 rozvíjať kľúčové kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti. 
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1.ročník 

Profilové kompetencie 

 pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa 

 vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku 

 využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v 

každodenných situáciách 

 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná 

riziká spojené s využívaním internetu a médií 

 získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami 

 dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej 

činnosti, v starostlivosti o seba a druhých 

 

Vzdelávacie štandardy 

 

Prirodzené čísla 1 – 20 a 0(50) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

skupina, počet predmetov (prvkov) v skupine, číslo 

pár 

 

 

 párny a nepárny počet predmetov  

 

viac, menej, rovnako  

prirodzené čísla 1 – 20 a 0  

jednotky, desiatky rozklad čísla na jednotky a desiatky 

prvý, druhý, tretí, ..., dvadsiaty  

číselný rad  

pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, 

za, hneď pred, hneď za, predposledný, posledný, 

nasledujúci, predchádzajúci 

 vzostupný číselný rad (od najmenšieho čísla po 

najväčšie číslo)  

zostupný číselný rad (od najväčšieho čísla po 

najmenšie číslo) 

 číselná os 

 relačné znaky >,˂, = 

nerovnice (na propedeutickej úrovni) 

slovné úlohy na porovnávanie charakterizované 

vzťahmi viac, menej, rovnako 

- určiť počet prvkov v skupine (počítaním po jednom, 

po dvoch, na prvý pohľad) a vyjadriť ho prirodzeným 

číslom,  

- vytvoriť (vyznačiť, oddeliť) skupinu s daným 

počtom prvkov,  

- porovnať počet prvkov v dvoch skupinách 

(počítaním i na prvý pohľad),  

- napísať a prečítať číslo, 

-  rozložiť číslo na jednotky a desiatky,  

- zložiť číslo z jednotiek a desiatok,  

- použiť základné i radové číslovky v číselnom obore 

do 20,  

- orientovať sa v číselnom rade,  

- vytvoriť vzostupný a zostupný číselný rad,  

- zobraziť číslo na číselnej osi, 

-  doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj 

zostupného číselného radu,  

- vymenovať niekoľko čísel menších (väčších) ako 

dané číslo,  

 

Prirodzené čísla 1 – 20 a 0 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 - usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i 

zostupne, 

-  porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať 

pomocou relačných znakov >,˂,= 

- vyriešiť jednoduché nerovnice, 
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-  vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie. 

- vytvoriť jednoduchú odpoveď na slovné úlohy 

 

Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20(81) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

sčítanie, odčítanie  

znaky +, , =  

sčítanie a odčítanie na modeloch (dynamický model, 

statický model)  

sčítanie a odčítanie pomocou znázornenia 

 sčítanie počítaním po jednom, dopočítaním druhého 

sčítanca k prvému, dopočítaním menšieho sčítanca k 

väčšiemu sčítanie a odčítanie použitím 

zautomatizovaného spoja  

jednoduché slovné úlohy typu: určiť súčet, keď sú 

dané dva sčítance  

zväčšiť dané číslo o niekoľko jednotiek 

 určiť jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý 

sčítanec  

zmenšiť dané číslo o niekoľko jednotiek 

 porovnať rozdielom 

 rovnice (na propedeutickej úrovni) 

- sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom obore do 

20 bez prechodu cez základ 10,  

- použiť znaky +, , =,  

-  vytvoriť príklady na sčítanie a odčítanie k danej 

situácii (matematizácia reálnej situácie), 

-  vytvoriť slovné úlohy k danému numerickému 

príkladu na sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 

20 bez prechodu cez základ 10,  

- sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom obore do 

20 s prechodom cez základ 10 na úrovni manipulácie, 

- vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a 

odčítanie v číselnom obore do 20 bez prechodu cez 

základ 10,  

- vyriešiť jednoduché rovnice. 

- vytvoriť jednoduchý zápis k slovnej úlohe, 

- aplikovať sčítanie a odčítanie v reálnych úlohách 

  

Geometria a meranie(15) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

rovinné geometrické útvary: krivá čiara, rovná čiara, 

otvorená a uzavretá čiara, kruh, štvorec, trojuholník, 

obdĺžnik 

 kreslenie, rysovanie 

 priestorové geometrické útvary: kocka, valec, guľa 

vpravo, vľavo, hore, dole, nad, pod, do, na, pred, za, 

vedľa, medzi, vpredu, vzadu  

pojmy pre porovnávanie: dlhší, kratší, vyšší, nižší, 

širší, užší, najdlhší, najkratší, najnižší, 

 neštandardné jednotky dĺžky (stopa, palec, dlaň, 

lakeť, iný predmet – napr. spinka)  

bludisko, labyrint  

symboly na orientáciu v štvorcovej sieti: ↑ → ↓ ← 

kreslenie a rysovanie obrázkov v štvorcovej sieti  

rozlíšiť, pomenovať a nakresliť krivú, otvorenú i 

uzavretú čiaru,  

- rozlíšiť, pomenovať, narysovať rovnú čiaru,  

- rozlíšiť, pomenovať, nakresliť rovinné geometrické 

útvary,  

- rozlíšiť a pomenovať priestorové geometrické 

útvary,  

- umiestniť (dokresliť) rovinné a priestorové 

geometrické útvary podľa pokynov,  

- určiť polohu geometrických útvarov v priestore,  

- skonštruovať jednoduché rovinné útvary 

z rôznych materiálov, 
- porovnať a usporiadať (vzostupne, zostupne) 

predmety podľa dĺžky (výšky, šírky, ...),  

- odmerať dĺžku (výšku, šírku, ...) daného predmetu 

pomocou neštandardných jednotiek dĺžky,  

- nájsť a vyznačiť cestu v jednoduchom bludisku, 

labyrinte, 

-  na základe symbolov ↑ → ↓ ← nakresliť 

(narysovať) v štvorcovej sieti obrázok,  

 

Geometria a meranie 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

zhodné zobrazenie – osová súmernosť (na 

propedeutickej úrovni) 

- pomocou symbolov ↑ → ↓ ← popísať obrázok v 

štvorcovej sieti,  

- v štvorcovej sieti dokresliť (dorysovať) osovo 

súmerný obrázok. 
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Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie(19) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

predmety, objekty, čísla, ktoré danú vlastnosť majú a 

ktoré danú vlastnosť nemajú  

triedenie podľa farby, tvaru, veľkosti, materiálu, 

dichotomické triedenie (výsledkom triedenia sú dve 

skupiny) podľa dvoch vlastností,  

dichotomické triedenie bez určenia vlastnosti, 

trichotomické triedenie (výsledkom triedenia sú tri 

skupiny) podľa troch vlastností, 

 trichotomické triedenie bez určenia vlastnosti 

 pravda, nepravda  

pravdivosť, nepravdivosť  

veta, tvrdenie  

kvantifikované výroky: všetky, nie všetky, všetci, nie 

všetci, žiaden, každý, niekto, nikto, nič  

porovnávanie podľa veľkosti, dĺžky, výšky, veku, 

rýchlosti, množstva, počtu objektov v skupinách a 

pod. 

postupnosť znakov, symbolov, čísel, obrázkov  

 

nepriamo sformulované úlohy 

  

 

tabuľka, riadok, stĺpec, údaj  

 

hodiny (čas) 

- roztriediť predmety, objekty, čísla podľa toho, či 

danú vlastnosť majú alebo nemajú,  

- roztriediť predmety, objekty a čísla podľa jedného 

alebo viacerých znakov, 

 - určiť vlastnosť, podľa ktorej boli predmety, objekty, 

čísla roztriedené,  

- určiť vlastné kritérium triedenia,  

- rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia, 

-  sformulovať pravdivý alebo nepravdivý výrok,  

- vytvoriť negáciu jednoduchého výroku,  

- rozlíšiť a správne použiť kvantifikované výroky,  

-posúdiť a obhájiť svoje tvrdenie, 

- porovnať dva objekty podľa danej vlastnosti,  

- identifikovať jednoduché pravidlo vytvorenia danej 

postupnosti,  

- doplniť do postupnosti niekoľko chýbajúcich 

znakov, symbolov, čísel, obrázkov,  

- nájsť niekoľko rôznych spôsobov usporiadania 

predmetov, znakov, symbolov,  

- vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie 

a odčítanie 

-v číselnom obore do 20, 

-  orientovať sa v jednoduchej tabuľke, identifikovať 

riadok, stĺpec, údaj,  

-doplniť údaje do jednoduchej tabuľky,  

- určiť na digitálnych i ručičkových hodinách celé 

hodiny,  

- znázorniť na digitálnych i ručičkových hodinách celé 

hodiny. 

 

Prierezové témy 

 

Multikultúrna výchova 

- rozvoj tolerancie, rešpektu voči iným národom 

- práca s detskými časopismi 

 

Ochrana života a zdravia 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- zdravá výživa. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- cvičenia zmyslového vnímania 

- kreativita (tvorenie viet) 

- cvičenia sebakontroly  

- relaxácia, psychohygiena 

- cvičenie pamäti 
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- spolupráca v skupine a v dvojiciach 

-  spolupatričnosť  

 

Dopravná výchova 

- bezpečnosť pri cestovaní 

- vedieť prezentovať sám seba  

- druhy dopravných prostriedkov. 

  

Environmentálna výchova 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- správne reagovanie v krízových situáciách 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- prevencia proti šikanovaniu, agresivite. 

- podpora sebaúcty, sebadôvery 

 

Učebné zdroje 

B. Lehoťanová: Matematika pre 1. ročník ZŠ, I. a II. časť, 2013 

 

 Pomôcky 

Ďalšími veľmi dobrými pomôckami sú  vystrihovacie kartóny - s číslami: čísla a hry   

metodické príručky, technické materiálne prostriedky: 

 demonštračné- tabuľa, krieda, veľké stovkové počítadlo, model číselnej osi, rysovacie 

demonštračné pomôcky (kružidlo, 2 trojuholníky, linea), modely telies 

 žiacke- kartičky s číslami, s bodkovou symbolikou, písacie a rysovacie potreby 

(kružidlo, lineár, trojuholník s ryskou), dvadsiatkové počítadlo, stovkové počítadlo 

malé, modely geometrických útvarov, modely peňazí... 

 audiovizuálne meotar, video, TV, počítače 

 

2.ročník 

Profilové kompetencie 

 pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa 

 vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku 

 využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v 

každodenných situáciách 

 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná 

riziká spojené s využívaním internetu a médií 

 získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami 

 dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej 

činnosti, v starostlivosti o seba a druhých 

 

Vzdelávacie štandardy 

 

Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20 s prechodom cez základ 10(42) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

sčítanie počítaním po jednom, dopočítaním druhého 

sčítanca k prvému, dopočítaním menšieho sčítanca 

- sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom obore do 

20 s prechodom cez základ 10,  
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k väčšiemu 

 sčítanie a odčítanie použitím zautomatizovaného 

spoja  

rovnice (na propedeutickej úrovni) 

 jednoduché slovné úlohy typu: určiť súčet,  

keď sú dané sčítance zväčšiť dané číslo o niekoľko 

jednotiek určiť jedného sčítanca,  

ak je daný súčet a druhý sčítanec zmenšiť dané číslo o 

niekoľko jednotiek  

porovnať rozdielom  

zložená slovná úloha typu: určiť súčet, keď sú dané tri 

sčítance určiť rozdiel, keď je daný menšenec a dva 

menšitele 

propedeutika násobenia a delenia prirodzených čísel 

- sčítať (odčítať) čísla v ľubovoľnom poradí pri riešení 

úloh,  

- vyriešiť jednoduché rovnice na sčítanie a odčítanie,  

- vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a 

odčítanie v číselnom obore do 20,  

- vyriešiť zložené slovné úlohy na sčítanie a odčítanie 

v číselnom obore do 20,  

- vytvoriť jednoduché i zložené slovné úlohy k 

danému numerickému príkladu na sčítanie a odčítanie 

v číselnom obore do 20,  

-sčítať viac rovnakých sčítancov, 

 

 

- odčítať viac rovnakých menšiteľov. 

 

 

Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 100(25) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

počítanie po dvoch, troch, ..., po jednotkách, po 

desiatkach  

prirodzené čísla 1 – 100 a 0  

číslo, číslica, cifra  

jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo 

jednotky, desiatky 

rozklad čísla na jednotky a desiatky  

prvý, piaty, ..., dvadsiaty piaty, ..., stý  

číselný rad 

pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, 

za, hneď pred, hneď za, prvý, druhý, ..., predposledný, 

posledný  

vzostupný a zostupný číselný rad  

číselná os 

 väčšie, menšie, rovné, najväčšie, najmenšie 

 relačné znaky >, ˂, = 

nerovnice (na propedeutickej úrovni) 

- určiť počet prvkov v skupine a vyjadria ho 

prirodzeným číslom,  

- vytvoriť (vyznačiť, oddeliť) skupinu s daným 

počtom prvkov,  

- napísať a prečítať číslo,  

- rozlíšiť a správne použiť pojmy číslo, číslica, cifra,  

- rozlíšiť jednociferné, dvojciferné a trojciferné číslo,  

- rozložiť dvojciferné číslo na jednotky a desiatky,  

- zložiť z jednotiek a desiatok dvojciferné číslo,  

- použiť radové číslovky v číselnom obore do 100,  

- orientovať sa v číselnom rade,  

- vytvoriť vzostupný a zostupný číselný rad,  

- doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj 

zostupného číselného radu,  

- zobraziť číslo na číselnej osi, 

-  usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i 

zostupne,  

 

Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 100(55) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

slovné úlohy na porovnávanie charakterizované 

vzťahmi viac, menej, rovnako 

- porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať 

pomocou relačných znakov >, 

- vyriešiť jednoduché nerovnice,  

-vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie, 

- vytvoriť jednoduchú slovnej úlohu na 

porovnávanie. 

 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 100 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
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pamäťové sčítanie a odčítanie: sčítanie a odčítanie 

celých desiatok  

sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez 

prechodu cez základ 10,  

odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného bez 

prechodu cez základ 10  

sčítanie dvojciferného čísla a celej desiatky,  

odčítanie celej desiatky od dvojciferného čísla  

sčítanie dvojciferného čísla a jednociferného čísla s 

prechodom cez základ 10,  

odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného s 

prechodom cez základ 10 

 sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel bez prechodu 

cez základ 10 

 sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel s prechodom 

cez základ 10  

algoritmus písomného sčítania a odčítania dvoch 

prirodzených čísel bez prechodu i s prechodom cez 

základ 10 

 sčítanie troch a viacerých prirodzených čísel 

komutatívnosť ako vlastnosť sčítania (na 

propedeutickej úrovni) rovnice (na propedeutickej 

úrovni) 

jednoduché slovné úlohy na sčítanie: určiť súčet, ak sú 

dané sčítance zväčšiť dané číslo o niekoľko jednotiek 

jednoduché slovné úlohy na odčítanie: určiť rozdiel 

dvoch čísel zmenšiť dané číslo o niekoľko jednotiek 

porovnať rozdielom  

zložené slovné úlohy typu: a + b + c, a + b – c, a – b + 

c, a – b – c  

kontrola správnosti (skúška správnosti) 

- sčítať prirodzené čísla spamäti,  

- odčítať prirodzené čísla spamäti,  

- sčítať prirodzené čísla písomne,  

- odčítať prirodzené čísla písomne,  

- pri riešení úloh využiť komutatívnosť sčítania,  

- vyriešiť jednoduché rovnice v číselnom obore do 

100, 

-  vyriešiť jednoduché slovné úlohy v číselnom obore 

do 100,  

- vyriešiť zložené slovné úlohy v číselnom obore do 

100,  

- pri riešení slovných úloh vykonať kontrolu 

správnosti, 

- aplikovať sčítanie a odčítanie v bežných 

(reálnych) situáciách v číselnom obore do 100. 

 

 

 

Geometria a meranie(22) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

bod, označenie bodu veľkým tlačeným písmenom (A, 

B,...)  

priamka, polpriamka, úsečka 

 bod patrí (nepatrí) útvaru, bod leží (neleží) na útvare 

krajné body úsečky 

jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter (cm), 

meter (m)  

dĺžka úsečky v centimetroch porovnávanie a 

usporiadanie úsečiek pomocou prúžku papiera, 

meraním a odhadom, nástroje na meranie dĺžky: 

pravítko, meter, meracie pásmo 

 neštandardné jednotky dĺžky: palec, stopa, lakeť a 

pod. 

uzavretá čiara  

pomenovanie mnohouholníkov: trojuholník, 

- vyznačiť bod a pomenujú ho,  

- narysovať, označiť a pomenovať priamku, 

polpriamku, úsečku,  

- vyznačiť bod, ktorý danému útvaru (úsečke, 

priamke, polpriamke) patrí, resp. nepatrí,  

- vyznačiť úsečku na priamke, polpriamke, 

-  narysovať úsečku, ak sú dané dva krajné body, 

-  odmerať dĺžku predmetu za pomoci pravítka (s 

presnosťou na centimetre) a výsledok merania zapísať,  

 -odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na centimetre), 

- porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky,  

- narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou na 

centimetre),  

- odmerať vzdialenosť za pomoci metra i pásma (s 
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štvoruholník, ... strana a vrchol rovinného 

geometrického útvaru  

zhodné zobrazenie – posunutie (na propedeutickej 

úrovni)  

vzor, obraz 

 stavba z kociek 

presnosťou na metre) a výsledok merania zapísať,  

- správne použiť a označiť jednotky dĺžky,  

- pri meraní dĺžky použiť vhodný nástroj na meranie a 

zvoliť vhodnú jednotku dĺžky, odmerať dĺžku za 

pomoci neštandardných jednotiek,  

- narysovať uzavretú čiaru,  

- identifikovať a pomenovať mnohouholníky, 

-  identifikovať strany a vrcholy rovinných 

geometrických útvarov,  

- v štvorcovej sieti dokresliť (dorysovať) zhodný 

obrázok,  

- postaviť jednoduchú stavbu z kociek podľa vzoru a 

podľa obrázka. 

- postaviť jednoduchú stavbu z kociek podľa 

vlastnej fantázie. 

 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie(21) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

pravda, nepravda 

 postupnosť znakov, symbolov, čísel, obrázkov 

pravidlo vytvorenia postupnosti znakov, symbolov, 

čísel, obrázkov  

doplnenie čísel, znakov, symbolov do postupnosti 

systém usporiadania dvoch (troch) predmetov, 

znakov, symbolov 

nepriamo sformulované úlohy 

 zber údajov a ich zaznamenávanie rôznymi spôsobmi 

tabuľka, riadok tabuľky, stĺpec tabuľky, údaj 

- rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia, 

-  identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej 

postupnosti čísel, znakov, symbolov, 

-  na základe identifikovaného pravidla doplniť do 

postupnosti 

- niekoľko čísel, znakov, symbolov,  

- vytvoriť systém pri hľadaní a zapisovaní spôsobov 

usporiadania dvoch (troch) predmetov, znakov, 

symbolov, 

-  nájsť všetky rôzne spôsoby usporiadania dvoch 

(troch) predmetov, znakov, symbolov,  

- určiť počet možností usporiadania dvoch (troch) 

predmetov, znakov, symbolov,  

- vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie a 

odčítanie v číselnom obore do 100,  

- zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaje rôznymi 

spôsobmi, 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 

 

jednotky času: hodina, minúta  

časové údaje: pol hodiny, štvrť hodiny, trištvrte 

hodiny 

 sudoku s rozmermi max. 5x5 

 magický štvorec s rozmermi max. 4x4 

 platidlá: eurá (€), centy (c) 

 numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti 

- vytvoriť jednoduchú tabuľku a orientovať sa v nej,  

- doplniť do tabuľky chýbajúce údaje,  

- využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh,  

- označiť a pomenovať jednotky času,  

- určiť čas na digitálnych i ručičkových hodinách, 

-  znázorniť čas na digitálnych i ručičkových 

hodinách,  

- doplniť chýbajúce čísla (znaky) podľa logického 

usporiadania (sudoku, magické štvorce),  

- vymenovať platidlá,  

- nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia danej sumy,  
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- vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti. 

 

Prierezové témy 

 

Multikultúrna výchova 

- rozvoj tolerancie, rešpektu voči iným národom 

- práca s detskými časopismi 

 

Ochrana života a zdravia 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- zdravá výživa. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- cvičenia zmyslového vnímania 

- kreativita (tvorenie viet) 

- cvičenia sebakontroly  

- relaxácia, psychohygiena 

- cvičenie pamäti 

- spolupráca v skupine a v dvojiciach 

-  spolupatričnosť  

 

Dopravná výchova 

- bezpečnosť pri cestovaní 

- vedieť prezentovať sám seba  

- druhy dopravných prostriedkov. 

  

Environmentálna výchova 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- správne reagovanie v krízových situáciách 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- prevencia proti šikanovaniu, agresivite. 

- podpora sebaúcty, sebadôvery 

  

 

Učebné zdroje 

Mgr. M. Belic, Mgr. J. Striežovská: Matematika pre 2. ročník ZŠ -  učebnica, 2016 

Mgr. M. Belic, Mgr. J. Striežovská: Matematika pre 2. ročník ZŠ -  Pracovný zošit I. a II. 

časť, 2016  

 

 

3.ročník 

 

Profilové kompetencie 

 pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa 

 vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku 

 využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v 

každodenných situáciách 
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 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná 

riziká spojené s využívaním internetu a médií 

 získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami 

 dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej 

činnosti, v starostlivosti o seba a druhých 

 

Vzdelávacie štandardy 

 

Násobenie a delenie v obore násobilky(24) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

násobenie s využitím modelov (napr. grafické 

znázornenie, štvorcová sieť) 

 rozlíšenie, že model 3 . 4 sa nerovná modelu 4 . 3 

operácia „násobenie“, znak násobenia . (krát)  

násobok čísla 

 párne a nepárne číslo 

 násobenie použitím zautomatizovaného spoja, 

násobilka  

niekoľkokrát viac 

 komutatívnosť ako vlastnosť násobenia (na 

propedeutickej úrovni)  

delenie podľa obsahu (delenie po, rozdelenie na 

skupiny danej veľkosti)  

delenie na rovnaké časti (delenie na daný počet 

rovnakých častí)  

delenie, znak delenia : (delené) 

 delenie použitím zautomatizovaného spoja 

niekoľkokrát menej  

matematizácia reálnej situácie  

jednoduché slovné úlohy typu: určiť súčet viacerých 

rovnakých sčítancov zväčšiť dané číslo niekoľkokrát 

-vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako súčet 

viacerých rovnakých sčítancov a zapísať ho pomocou 

znaku násobenia (s rešpektovaním poradia činiteľov),  

- vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ..., 10 vzostupne 

-  vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky 

do 100 spamäti  

-  zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát, 

-  vytvoriť príklady na násobenie k danej situácii,  

- vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla vyplývajúce 

z každodenných situácií, 

- pri riešení úloh využiť vzťah medzi sčítaním 

viacerých rovnakých sčítancov a násobením,  

- pri riešení úloh využiť komutatívnosť násobenia, 

-  rozdeliť celok na skupiny danej veľkosti (delenie 

podľa obsahu),  

- rozdeliť celok na daný počet rovnakých častí 

(delenie na rovnaké časti),  

- zapísať delenie podľa obsahu a delenie na rovnaké 

časti pomocou znaku delenia,  

-vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ..., 10 zostupne,  

- vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100 

spamäti, 

 

 

 

 

 

Násobenie a delenie v obore násobilky 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako veľkých 

častí (delenie na rovnaké časti)  

rozdeliť dané číslo na čísla danej veľkosti (delenie 

podľa obsahu)  

zmenšiť dané číslo niekoľkokrát  

porovnať podielom  

kontrola správnosti riešenia slovnej úlohy  

- zmenšiť dané číslo delením niekoľkokrát,  

- vytvoriť príklady na delenie k danej situácii, 

-  pri riešení úloh využiť vzťah medzi odčítaním 

viacerých rovnakých menšiteľov a delením, 

-  vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie 

v číselnom obore do 100,  

- vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie a 
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otázka a odpoveď k slovnej úlohe 

 jedna časť celku: polovica, tretina, štvrtina, časť 

celku: dve tretiny, tri štvrtiny, 

delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100, 

-  vytvoriť jednoduché slovné úlohy k danému 

numerickému príkladu na násobenie a delenie v obore 

násobilky do 100,  

- overiť správnosť riešenia (výsledku) úlohy,  

- k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať 

správnu odpoveď,  

- pomenovať jednu časť celku,  

- určiť, aká časť celku je vyznačená (oddelená). 

 

 

Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000(106) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

- počítanie po tisícoch, stovkách, desiatkach 

a jednotkách 

 prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0  

jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo, 

štvorciferné číslo 

 jednotky, desiatky, stovky, tisícky 

rozklad čísla (dvojciferné: na súčet jednotiek a 

desiatok; trojciferné: na súčet jednotiek, desiatok a 

stoviek; štvorciferné: na súčet jednotiek, desiatok, 

stoviek a tisícok) 

 číselný rad  

pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, 

za, hneď pred, hneď za, ..., predposledný, posledný 

vzostupný a zostupný číselný rad 

 číselná os  

väčšie, menšie, rovné, najväčšie, najmenšie 

 nerovnice (na propedeutickej úrovni) 

 slovné úlohy na porovnávanie charakterizované 

vzťahmi viac, menej, rovnako 

 pravidlá zaokrúhľovania  

zaokrúhľovanie čísla na desiatky, zaokrúhľovanie 

čísla na stovky, zaokrúhľovanie čísla na tisícky 

(aritmetické) 

- určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho 

prirodzeným číslom,  

- napísať a prečítať číslo,  

- rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné a 

štvorciferné číslo, 

-rozložiť trojciferné číslo na jednotky, desiatky, 

stovky,  

- rozložiť štvorciferné číslo na jednotky, desiatky, 

stovky, tisícky,  

- zložiť z jednotiek, desiatok a stoviek trojciferné 

číslo,  

- zložiť z jednotiek, desiatok, stoviek a tisícok 

štvorciferné číslo,  

- orientovať sa v číselnom rade,  

- vytvoriť vzostupný a zostupný číselný rad,  

-doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj 

zostupného číselného radu, 

- zobraziť číslo na číselnej osi,  

- usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i 

zostupne, 

- porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať 

pomocou znakov >,˂, = 

- vymenovať niekoľko čísel menších (väčších) ako 

dané číslo,  

- vyriešiť jednoduché nerovnice 

- vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie,  

- vytvoriť jednoduché slovné úlohy na všetky 

počtové operácie v číselnom obore do 10 000, 

 

Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

znak zaokrúhľovania ( ) - zaokrúhliť číslo na desiatky, stovky i tisícky podľa 

pravidiel zaokrúhľovania a výsledok zapísať. 

 

Geometria a meranie(16) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
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meter (m), kilometer (km) 

 vzdialenosť, meranie vzdialenosti, porovnávanie 

vzdialeností  

odhadovaná dĺžka, skutočná dĺžka 

 čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej 

pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní 

štvorcová sieť rysovanie štvorca a obdĺžnika v 

štvorcovej sieti 

 označovanie vrcholov štvorca a obdĺžnika veľkým 

tlačeným písmenom  

zväčšenie a zmenšenie rovinných útvarov v štvorcovej 

sieti  

podobné útvary (na propedeutickej úrovni)  

vrchol, hrana a stena kocky  

stavba z kociek, plán stavby z kociek (pôdorys stavby 

s vyznačeným počtom na sebe stojacich kociek) 

 rady, stĺpce (pri stavbách z kociek) 

- porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky,  

- narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou na 

milimetre),  

 -odmerať dĺžku (šírku) predmetu za pomoci pravítka 

(s presnosťou na milimetre) a výsledok merania 

zapísať,  

 -správne použiť a označiť jednotky dĺžky,  

 -porovnať jednotky dĺžky, 

 - odmerať väčšie vzdialenosti v metroch,  

 -porovnať vzdialenosti,  

 -odhadnúť dĺžku úsečky,  

 -odhadnúť kratšiu dĺžku v centimetroch (milimetroch) 

a dlhšiu dĺžku v metroch,  

 -osvojiť si a použiť základné zásady rysovania,  

 -narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti a označiť 

ich vrcholy veľkým tlačeným písmenom,  

 -vyznačiť bod, ktorý danému geometrickému útvaru 

patrí, resp. nepatrí,  

 -zväčšiť a zmenšiť rovinné útvary v štvorcovej sieti 

(štvorec, obdĺžnik),  

 -identifikovať steny, hrany a vrcholy kocky,  

 -postaviť stavbu z kociek na základe plánu,  

 -vytvoriť plán stavby z kociek. 

 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie(19) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

istá udalosť, možná udalosť, nemožná udalosť 

pravdivé tvrdenie, nepravdivé tvrdenie  

kvantifikované výroky: aspoň jeden, práve jeden, 

najviac jeden  

pravidlo vytvárania postupnosti 

 pravidlo, symbol  

systém pri vypisovaní dvojciferných (trojciferných, 

štvorciferných) čísel  

slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou (na 

úrovni manipulácie a znázorňovania) 

 nepriamo sformulované úlohy na násobenie a delenie 

zber údajov, rôzne spôsoby zaznamenávania údajov 

(grafické, numerické) 

- rozlíšiť istú udalosť, možnú udalosť, nemožnú 

udalosť, 

-  rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia, 

-  rozlíšiť a správne použiť kvantifikované výroky, 

- posúdiť a obhájiť svoje tvrdenie, 

- identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej 

postupnosti čísel, znakov, symbolov,  

- na základe identifikovaného pravidla doplniť do 

postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov, 

-  vytvoriť systém pri hľadaní a zapisovaní rôznych 

dvojciferných (trojciferných, štvorciferných) čísel 

zložených z daných číslic (číslice sa môžu aj 

opakovať), 

- vytvoriť rôzne dvojciferné (trojciferné, štvorciferné) 

čísla z množiny číslic (číslice sa môžu aj opakovať),  

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

zber údajov, rôzne spôsoby zaznamenávania údajov 

(grafické, numerické)  

časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj 

 stĺpcový graf  

jednotky času: hodina, minúta, sekunda 

- vyriešiť slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou, 

- vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na násobenie 

a delenie v obore násobilky,  

 -zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaje rôznymi 

spôsobmi,  
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 premena jednotiek času  

znázornenie času na ručičkových hodinách 

 zapísanie času na digitálnych hodinách aplikačné 

úlohy 

numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti 

 -z daných údajov vytvoriť prehľadnú tabuľku,  

 -doplniť do tabuľky chýbajúce údaje, 

popísať časti tabuľky, orientovať sa v tabuľke, 

 - využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh, 

 - orientovať sa v stĺpcovom grafe,  

 -dokresliť chýbajúce údaje do stĺpcového grafu,  

 -vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v 

tabuľke alebo stĺpcovom grafe,  

 -označiť a pomenovať jednotky času,  

 -premeniť jednotky času,  

 -určiť čas na digitálnych i ručičkových hodinách,  

 -znázorniť čas na digitálnych i ručičkových hodinách,  

- zapísať čas z ručičkových hodín do digitálnych a 

naopak,  

 -vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v 

čase, 

 - nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia danej sumy,  

 - vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti. 

 

Prierezové témy 

 

Multikultúrna výchova 

- rozvoj tolerancie, rešpektu voči iným národom 

- práca s detskými časopismi 

 

Ochrana života a zdravia 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- zdravá výživa. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- cvičenia zmyslového vnímania 

- kreativita (tvorenie viet) 

- cvičenia sebakontroly  

- relaxácia, psychohygiena 

- cvičenie pamäti 

- spolupráca v skupine a v dvojiciach 

-  spolupatričnosť  

 

Dopravná výchova 

- bezpečnosť pri cestovaní 

- vedieť prezentovať sám seba  

- druhy dopravných prostriedkov. 

  

Environmentálna výchova 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- správne reagovanie v krízových situáciách 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- prevencia proti šikanovaniu, agresivite. 
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- podpora sebaúcty, sebadôvery 

  

 

Učebné zdroje 

Mgr. M. Belic, Mgr. J. Striežovská: Matematika pre 3. ročník ZŠ -  učebnica, 2017 

Mgr. M. Belic, Mgr. J. Striežovská: Matematika pre 3. ročník ZŠ -  Pracovný zošit I. a II. 

časť, 2017  

 

 

4.ročník 

 

Profilové kompetencie 

 pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa 

 vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku 

 využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v 

každodenných situáciách 

 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná 

riziká spojené s využívaním internetu a médií 

 získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami 

 dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej 

činnosti, v starostlivosti o seba a druhých 

 

Vzdelávacie štandardy 

 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000(50) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel  

pamäťové sčítanie a odčítanie: sčítanie a odčítanie 

celých desiatok, stoviek, tisícok 

 pričítanie celej desiatky, stovky, tisícky k 

trojcifernému (štvorcifernému) číslu 

odčítanie jednociferného čísla, celej desiatky, stovky, 

tisícky od trojciferného (štvorciferného) čísla 

komutatívnosť ako vlastnosť sčítania (na 

propedeutickej úrovni)  

algoritmus písomného sčítania a odčítania dvoch 

prirodzených čísel bez prechodu i s prechodom cez 

základ 10 

 sčítanie troch a viacerých prirodzených čísel  

sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky  

zátvorky, význam zátvoriek, počítanie úloh so 

zátvorkami  

sčítanie a odčítanie so zátvorkami rovnice (na 

propedeutickej úrovni) 

- aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, 

súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel, -sčítať a odčítať 

prirodzené čísla spamäti,  

- pri riešení úloh využiť komutatívnosť sčítania, 

- písomne sčítať dve prirodzené čísla (algoritmus 

písomného sčítania),  

- písomne odčítať dve prirodzené čísla (algoritmus 

písomného odčítania),  

 -písomne sčítať tri a viac prirodzených čísel, 

 - sčítať a odčítať prirodzené čísla s využitím 

kalkulačky,  

- vyriešiť jednoduché úlohy na sčítanie (odčítanie) so 

zátvorkami, 

- vyriešiť jednoduché rovnice,  

- vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a 

odčítanie, 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

jednoduché slovné úlohy na sčítanie: určiť súčet, ak sú 

dané sčítance  

zväčšiť dané číslo o niekoľko jednotiek 

- vyriešiť zložené slovné úlohy,  

- sformulovať text slovnej úlohy k numerickému 

príkladu,  
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 jednoduché slovné úlohy na odčítanie: určiť rozdiel 

dvoch čísel 

 zmenšiť dané číslo o niekoľko jednotiek  

porovnať rozdielom zložené slovné úlohy typu: a + b 

+ c, a – b – c, a – (b + c), (a + b) – c, a + (a + b), a + (a 

– b) odhad, približne, presne 

 slovné úlohy s neprázdnym prienikom 

elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu 

slovnej úlohy s porozumením, zápis, grafické 

znázornenie slovnej úlohy,  

formulácia a vyriešenie matematickej úlohy,  

kontrola správnosti riešenia, 

 odpoveď  

matematizácia reálnej situácie 

- vyriešiť slovné úlohy s využitím zaokrúhlenia 

prirodzených čísel,  

- odhadnúť výsledok úlohy,  

- vyriešiť primerané slovné úlohy s neprázdnym 

prienikom,  

- pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby 

jednotlivé elementy postupu riešenia,  

- zmatematizovať primerané reálne situácie, 

- vytvoriť zložené slovné úlohy na všetky počtové 

operácie v číselnom obore do 10 000. 

 

Násobenie a delenie prirodzených čísel(62) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

násobenie a delenie použitím zautomatizovaného 

spoja činiteľ, súčin, delenec, deliteľ, podiel 

niekoľkokrát viac, niekoľkokrát menej  

komutatívnosť ako vlastnosť násobenia (na 

propedeutickej úrovni)  

násobenie a delenie číslami 10, 100 a 1000  

rovnica (na propedeutickej úrovni)  

okrúhle zátvorky, význam zátvoriek 

 počítanie úloh so zátvorkami  

jednoduché slovné úlohy typu: určiť súčet viacerých 

rovnakých sčítancov  

zväčšiť dané čísla niekoľkokrát 

 rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako veľkých 

častí (delenie na rovnaké časti) 

 rozdeliť dané číslo na čísla danej veľkosti (delenie 

podľa obsahu) 

zmenšiť dané číslo niekoľkokrát  

porovnať podielom 

 priama úmernosť (na propedeutickej úrovni)  

zložené slovné úlohy typu: a + a . b, a + a : b, a . b + c, 

a . b + c . d  

matematizácia reálnej situácie  

elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu 

slovnej úlohy, s porozumením, zápis, grafické 

znázornenie slovnej úlohy, formulácia a vyriešenie 

matematickej úlohy, kontrola správnosti riešenia, 

odpoveď  

geometrické modely zlomkov: úsečkový model, 

kruhový model, obdĺžnikový model (na 

propedeutickej úrovni) 

- vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore 

násobilky do 100 spamäti,  

- aktívne v komunikácii používať pojmy činiteľ, súčin, 

delenec, deliteľ, podiel, 

-  zväčšiť (zmenšiť) dané číslo niekoľkokrát, 

-  pri riešení úloh využiť komutatívnosť násobenia,  

- vynásobiť a vydeliť prirodzené číslo 10, 100 a 1000, 

- vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie 

v obore násobilky,  

- vyriešiť jednoduché úlohy na násobenie (delenie) so 

zátvorkami,  

- vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie a 

delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100,  

- vytvoriť slovné úlohy k danému numerickému 

príkladu, 

- na násobenie a delenie v obore násobilky do 100,  

- vyriešiť slovné úlohy na priamu úmernosť,  

- vyriešiť zložené slovné úlohy, 

-  zmatematizovať primerané reálne situácie,  

- pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby 

jednotlivé elementy postupu riešenia, 

- znázorniť na primeranom geometrickom modeli 

danú časť celku (polovicu, tretinu, štvrtinu, ...). 

 

 

 

Geometria a meranie(29) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

premena jednotiek dĺžky (mm, cm, dm, m, km) 

zmiešané jednotky dĺžky  

premena zmiešaných jednotiek dĺžky 

- premeniť jednotky dĺžky (aj zmiešané),  

- aplikovať premeny jednotiek v slovných úlohách  

- identifikovať a pomenovať mnohouholník 
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 mnohouholník, označenie mnohouholníka (ABCD, 

ABCDE,...)  

vrchol a strana trojuholníka, štvorca, obdĺžnika, 

štvoruholníka, päťuholníka, 

označenie vrcholov mnohouholníka veľkými 

tlačenými písmenami 

 protiľahlé a susedné strany  

uhlopriečka  

vlastnosti rovinných geometrických útvarov: počet 

strán, počet vrcholov, dĺžky susedných a protiľahlých 

strán 

 kruh, kružnica, kružidlo  

časti kružnice (kruhu) a ich označovanie: polomer (r), 

priemer (d, ø), stred (S)  

rysovanie kružnice (kruhu): s ľubovoľným stredom a 

ľubovoľným polomerom 

 s daným stredom a ľubovoľným polomerom  

s daným stredom a daným polomerom dĺžka strany 

trojuholníka, štvorca a obdĺžnika  

rysovanie ľubovoľného trojuholníka  

rysovanie trojuholníka, ak sú dané dĺžky jeho strán 

súčet, rozdiel dĺžok úsečiek; násobok dĺžky úsečky 

obvod štvorca, obdĺžnika a trojuholníka (na 

propedeutickej úrovni) ako súčet dĺžok strán 

(štvoruholník, päťuholník, ...),  

- vymenovať vrcholy a strany mnohouholníka 

(trojuholníka, štvorca a obdĺžnika, štvoruholníka, 

päťuholníka, ...)  

- označiť vrcholy mnohouholníka (trojuholníka, 

štvorca a obdĺžnika, štvoruholníka, päťuholníka, ...), 

vyznačiť protiľahlé i susedné strany štvorca a 

obdĺžnika,  

- v štvorci a obdĺžniku vyznačiť uhlopriečky,  

- popísať vlastnosti rovinných geometrických útvarov 

(trojuholník, štvorec, obdĺžnik),  

- rozlíšiť, pomenovať kruh a kružnicu, 

-  určiť, vyznačiť a pomenovať v kružnici (kruhu) 

stred, polomer, priemer,  

- narysovať kružnicu (kruh) pomocou kružidla,  

- odmerať dĺžky strán trojuholníka, štvorca, obdĺžnika 

(s presnosťou na milimetre),  

- narysovať trojuholník a pomenovať jeho vrcholy,  

- určiť súčet dvoch a viacerých úsečiek graficky a 

numericky,  

- určiť rozdiel dvoch úsečiek graficky a numericky,  

- určiť násobok úsečky graficky a numericky,  

- vypočítať obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika 

ako súčet dĺžok strán, 

-  vytvoriť z kociek rôzne stavby podľa plánu,  

- vytvoriť a slovne opísať vlastnú stavbu z kociek,  

- nakresliť plán stavby z kociek. 

 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie(24) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

zdôvodnenie rozhodnutia o pravdivosti 

(nepravdivosti) tvrdenia  

zložené výroky s použitím spojok a, i, aj, tiež, 

zároveň, alebo (na propedeutickej úrovni)  

pravdivosť (nepravdivosť) zloženého výroku (na 

propedeutickej úrovni)  

slovné úlohy na výrokovú logiku nepriamo 

sformulované úlohy slovné úlohy s kombinatorickou 

motiváciou (na úrovni manipulácie a znázorňovania) 

časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj  

stĺpcový graf, údaje v stĺpcovom grafe, legenda 

aplikačné úlohy  

numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti 

- vytvoriť pravdivé (nepravdivé) tvrdenie,  

- zdôvodniť pravdivosť (nepravdivosť) tvrdenia, 

-  vytvoriť zložené výroky a rozhodnúť o ich 

pravdivosti (nepravdivosti),  

- vyriešiť slovné úlohy na výrokovú logiku, 

-   vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie a 

odčítanie v číselnom obore do 10 000,  

- vyriešiť slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou, 

- zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaje rôznymi 

spôsobmi,  

- z daných údajov vytvoriť prehľadnú tabuľku,  

- popísať časti tabuľky, orientovať sa v tabuľke,  

- doplniť do tabuľky chýbajúce údaje, 

-  orientovať sa v stĺpcovom grafe,  

- dokresliť chýbajúce údaje do stĺpcového grafu,  

- vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v 

tabuľke alebo v stĺpcovom grafe,  

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 - vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v 

čase, 

- vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej 
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gramotnosti. 

 

 

Prierezové témy 

 

Multikultúrna výchova 

- rozvoj tolerancie, rešpektu voči iným národom 

- práca s detskými časopismi 

 

Ochrana života a zdravia 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- zdravá výživa. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- cvičenia zmyslového vnímania 

- kreativita (tvorenie viet) 

- cvičenia sebakontroly  

- relaxácia, psychohygiena 

- cvičenie pamäti 

- spolupráca v skupine a v dvojiciach 

-  spolupatričnosť  

 

Dopravná výchova 

- bezpečnosť pri cestovaní 

- vedieť prezentovať sám seba  

- druhy dopravných prostriedkov. 

  

Environmentálna výchova 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- správne reagovanie v krízových situáciách 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- prevencia proti šikanovaniu, agresivite. 

- podpora sebaúcty, sebadôvery 

  

Učebné zdroje 

Mgr. M. Belic, Mgr. J. Striežovská: Matematika pre 4. ročník ZŠ -  učebnica, 2016 

Mgr. M. Belic, Mgr. J. Striežovská: Matematika pre 4. ročník ZŠ -  Pracovný zošit I. a II. 

časť, 2016  

Logické hry a hádanky, tajničky, rébusy, detské časopisy 

 Ďalšími veľmi dobrými pomôckami sú vystrihovacie kartóny - s číslami: čísla a hry 

metodické príručky, technické materiálne prostriedky:  

demonštračné- tabuľa, krieda, veľké stovkové počítadlo, mincovníčka, model číselnej osi, 

rysovacie demonštračné pomôcky (kružidlo, 2 trojuholníky, linea), modely telies, 

žiacke- kartičky s číslami, s bodkovou symbolikou, písacie a rysovacie potreby (kružidlo, 

lineár, trojuholník s ryskou), dvadsiatkové počítadlo, stovkové počítadlo malé, modely 

geometrických útvarov, modely peňazí, video, TV, počítače. 
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7.2.2 Informatika 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

povinný povinný povinný povinný 

0 + 0 0 + 0 1 + 0 1 + 0 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací 

program. Štandardy predmetu si môžete pozrieť tu  → INF 

 

7.3 Človek a príroda 

7.3.1 Prírodoveda 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

povinný povinný povinný povinný 

0 + 0 0 + 0 1 + 0 2 + 0 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací 

program. Štandardy predmetu si môžete pozrieť tu  →PDA 

 

Učebné zdroje 

 

Mgr. R. Dobišová Adame, Mgr. O. Kováčiková: Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ – pracovná 

učebnica, 1. vyd. 2018 

Mgr. R. Dobišová Adame, Mgr. O. Kováčiková: Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ – pracovná 

učebnica, 1. vyd. 2018 

Logické hry, Hádanky, Tajničky, Rébusy, Detské časopisy, Encyklopédie, Pracovné listy, 

Didaktická technika  

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú učebné zdroje a ďalšie odborné 

publikácie k daným témam prírodovedy, encyklopédie, detské časopisy, atlasy, webové 

stránky s témami prírodovedy (www.zborovna.sk), materiálno-technické a didaktické 

prostriedky, ktoré má škola k dispozícii. 

 

 

7.3.2 Prvouka 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

povinný povinný povinný povinný 

1 + 0 2 + 0 0 + 0 0 + 0 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací 

program. Štandardy predmetu si môžete pozrieť tu → PVO 

 

Učebné zdroje: 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://cloud5.edupage.org/cloud/informatika_pv_2014.pdf?z%3A9xkvXMpSqgwsIgB
http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://cloud6.edupage.org/cloud/prirodoveda_pv_2014.pdf?z%3AVaL5qESIgPeBKrd7jWR2Hse8BEBCT6KmA6B1q7N6UpsP6n0LWungrM%2Bt2zQPcs9i
http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://cloud5.edupage.org/cloud/prvouka_pv_2014.pdf?z%3AwYTMs0nGToTZyi2N1BS%2BB%2BQqyufn8noasGdGQsPqueL9NnwvcPpr7IqesNeL0rPg
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Mgr. R. Dobišová Adame, Mgr. O. Kováčiková: Prvouka pre 1. ročník ZŠ, 2015 

Mgr. I. Juricová, Mgr. Ľ. Bedriová: Prvouka pre 2. ročník ZŠ, 1. vyd. 2016 

 

7.4 Človek a spoločnosť 

7.4.1 Vlastiveda 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

povinný povinný povinný povinný 

0 + 0 0 + 0 1 + 0 2 + 0 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací 

program. Štandardy predmetu si môžete pozrieť tu →  VLA 

 

Učebné zdroje 

 

PaedDr. J. Dudášová, Mgr. P. Mäsiar, Mgr. P. Muchová: Pracovná učebnica pre 3. ročník ZŠ, 

1. vyd. 2018 

PaedDr. J. Dudášová, Mgr. P. Mäsiar, Mgr. P. Muchová: Pracovná učebnica pre 4. ročník ZŠ, 

1. vyd. 2018 

Doplnková pomocná literatúra – časopisy, detská encyklopédia, didaktická technika 

 

 

7.5 Človek a hodnoty 

7.5.1Etická výchova 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

voliteľný voliteľný voliteľný voliteľný 

1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací 

program. Štandardy predmetu si môžete pozrieť tu →  ETV 

 

Učebné zdroje: 

IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ, Ľ., LÍŠKOVÁ, E. Etická výchova pre 1. ročník základných škôl 

pracovné listy. 13.vydanie. Bratislava: SPN- Mladé letá, s.r.o., 2016.32 s. ISBN 978-80-10-

03082-8. 

IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ,Ľ., OTOTTOVÁ,M. Etická výchova pre 2. ročník základných 

škôl pracovné listy.1.vydanie. Bratislava: SPN- Mladé letá, s.r.o., 2006. ISBN 80-10-00907-5. 

 

IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ,Ľ., OTOTTOVÁ,M. Etická výchova pre 3. ročník základných 

škôl pracovné listy.10.vydanie. Bratislava: SPN- Mladé letá, s.r.o., 2018.32s. ISBN 978-80-

10-03335-5. 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://cloud6.edupage.org/cloud/vlastiveda_pv_2014.pdf?z%3Aq%2Fam%2By
http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://cloud6.edupage.org/cloud/eticka-vychova_pv_2014.pdf?z%3A79xY
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IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ,Ľ., OTOTTOVÁ,M. Etická výchova pre 4. ročník základných 

škôl pracovné listy.8.vydanie. Bratislava: SPN- Mladé letá, s.r.o., 2015.32s. ISBN 978-80-10-

02799-6. 

 

 

7.5.2 Náboženská výchova – katolícka cirkev 

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

voliteľný voliteľný voliteľný voliteľný 

1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací 

program. Štandardy predmetu si môžete pozrieť tu → NBV 

 

Učebné zdroje 

 

Učebnica katolíckeho náboženstva pre 1. ročník základných škôl ( západný obrad)  - Cesta 

lásky – PhDr. ThLic. Andrea Tolnayová , Mgr. Mária Červeňová , 2016 

Učebnica katolíckeho náboženstva pre 2. ročník základných škôl ( západný obrad) – Cesta 

dôvery – PaedDr. Ľubomíra Pružinská , PhD. 2015 

Učebnica katolíckeho náboženstva pre 3. ročník základných škôl ( západný obrad) – Cesta 

viery – Martina Baginová , 2018 

Učebnica katolíckeho náboženstva pre 4. ročník základných škôl ( západný obrad) – 

Poznávanie nádeje – PaedDr. Patrik Bacigál , PaedDr. PhDr. Ivana Štibraná , 2015 

 

 

7.6 Človek a svet práce 

7.6.1 Pracovné vyučovanie 

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

povinný povinný povinný povinný 

0 + 0 0 + 0 1 + 0 1 + 0 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací 

program. Štandardy predmetu si môžete pozrieť tu → PVC 

 

Učebné zdroje 

 

Doc. PhDr. M. Kožuchová, CSc, Mgr. Z. Hirschnerová, Mgr. A. Volerová: Pracovné 

vyučovanie - učebnica pre 3. ročník ZŠ, 2. vyd. 2004 

Doc. PhDr. M. Kožuchová, CSc, Mgr. Z. Hirschnerová, Mgr. A. Volerová: Pracovné 

vyučovanie - učebnica pre 4. ročník ZŠ, 1. vyd. 2003 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://cloud6.edupage.org/cloud/nabozenska-vychova-katolicka_pv_2014.pdf?z%3AZbYQ
http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://cloud5.edupage.org/cloud/pracovne-vyucovanie_pv_2014.pdf?z%3ACqgtsVSvV
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Odborné publikácie k daným témam, encyklopédie, odborné časopisy, atlasy, webové stránky 

s témami pracovného vyučovania (www.zborovna.sk), materiálno-technické a didaktické 

prostriedky, ktoré má škola k dispozícii. 

 

 

7.7 Umenie a kultúra 

7.7.1 Hudobná výchova 

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

povinný povinný povinný povinný 

1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací 

program. Štandardy predmetu si môžete pozrieť tu → HUV 

 

Učebné zdroje 

 

PhDr. Ľ. Kopinová, T. Ružičková, V. Damboráková: Hudobná výchova pre 1. ročník, 9. 

vydanie, 2010 

 E. Langsteinová, B. Felix: Hudobná výchova pre 2. ročník, 4. vydanie, 2010 

 E. Langsteinová, B. Felix: Hudobná výchova pre 3. ročník, 1. vydanie, 2010 

E. Langsteinová, B. Felix: Hudobná výchova pre 4. ročník, 3. vydanie, 2019  

Hudobné nástroje – Orfova škola, Nahrávky piesní, CD Zborník ľudových piesní, Alfa 

didaktiky hudobnej výchovy (Balcárová) Odborná literatúra o hudbe, webové stránky 

Materiálno-technické a didaktické prostriedky: klasický hudobný nástroj, súbor detských 

hudobných nástrojov, učebnice hudobnej výchovy, notový materiál, zrakové učebné pomôcky 

ako obrazy, grafické nákresy, nákresy s notovou osnovou, didaktická technika: CD prehrávač, 

DVD prehrávač, televízny prijímač, videorekordér, tabuľa, magnetická tabuľa s notovou 

osnovou 

 

 

7.7.2 Výtvarná výchova 

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

povinný povinný povinný povinný 

2 + 0 2 + 0 1 + 0 1 + 0 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací 

program. Štandardy predmetu si môžete pozrieť tu →  VYV 

 

 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://cloud5.edupage.org/cloud/hudobnavychova_pv_2014.pdf?z%3ANI5VEzhQfzjDVbM5
http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://cloud5.edupage.org/cloud/vytvarnavychova_pv_2014.pdf?z%3Am2rI
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Učebné zdroje 

 

Prof. akad.mal. L. Čarný: Výtvarná výchova pre 1. - 4. roč. ZŠ, 1. vyd. 2009 

 

 

7.8 Zdravie a pohyb 

7.8.1 Telesná a športová výchova 

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

povinný povinný povinný povinný 

2 + 0 2 + 0 2 + 0 2 + 0 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací 

program. Štandardy predmetu si môžete pozrieť tu →  TEV 

 

8 Učebné zdroje (učebnice, didaktická technika, materiálne zdroje) 

 
Učebné zdroje:  

• Učebnice schválené MŠVVaŠ SR pre jednotlivé predmety a ročníky,  

• zbierky úloh, pracovné zošity, atlasy, slovníky, pravidlá a príručky,  

• elektronické zdroje - multimediálne CD, multimediálne DVD, internetové stránky, edukačné 

portály, on-line aplikácie,  

• mapy, encyklopédie, populárno-náučné publikácie, odborné časopisy,  

Didaktická technika: • Počítače, tablety, notebooky,  

• interaktívne tabule,  

• dataprojektory, televízory, vizualizéry,  

• jazykové laboratóriá, 

 Materiálne zdroje:  

 Materiálne vybavenie odborných učební: chemicko-fyzikálne laboratórium, kuchynka,  

• materiálne vybavenie špeciálnej triedy  

• školské ihriská  

• učebné pomôcky pre jednotlivé predmety,  

• knižničný fond a vybavenie učiteľskej a obecnej knižnice,  

• materiálne vybavenie školského klubu detí. 

 Učebné zdroje sú uvedené aj v učebných osnovách pri jednotlivých posilňovaných 

predmetoch. 

 

 

 

9 Začlenenie deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

 
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 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://cloud6.edupage.org/cloud/telesna-sportova-vychova_pv_2014.pdf?z%3AFWiHvgXsYh5
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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:  

a) žiak so zdravotným znevýhodnením, t. j. 

  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);  

b) žiak zo sociálne znevýhodneného (znevýhodňujúceho) prostredia; 

c)žiak s nadaním.  

Na efektívne vzdelávanie a saturáciu potrieb žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami je potrebné zabezpečiť:  

a) 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;  

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

kompenzačné pomôcky, prístroje, úpravu prostredia (napr. bezbariérový prístup);  

c) 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;  

d) finančné zdroje na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a personálnych 

podmienok. 

 
Škola je otvorená všetkým žiakom- žiakom so zdravotným postihnutím, zdravotným 

znevýhodnením, sociálnym znevýhodnením, ale tiež žiakom talentovaným. V rámci plnenia 

programu budeme vytvárať triedy tak, aby začlenenie takýchto žiakov bolo efektívne 

a prospešné aj pre intaktných žiakov, budeme hľadať všetky možnosti, ako sa vyhnúť 

triedeniu žiakov v rámci kolektívov. V rámci diagnostikovania žiakov spolupracujeme 

s CPPPaP a CŠPP vo Vranove nad Topľou. 

 

 

 

 

Vzdelávanie žiakov s poruchami učenia  
 

Výchovný poradca v spolupráci s triednymi učiteľmi a ďalšími vyučujúcimi bude neustále 

mapovať vzdelávacie potreby žiakov, u ktorých sa prejavujú, alebo u ktorých bude 

podozrenie, že sa prejavujú príznaky niektorej poruchy učenia sa. Po dôslednej analýze 

situácie a po taktnom prehodnotení situácie s rodičom a následnom jeho súhlase, budú 
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uvedených žiakov posielať na pedagogicko-psychologické vyšetrenie. Škola spolupracuje s 

Centrom pedagogického a psychologockého poradenstva a prevencie (CPPPaP) vo Vranove 

nad Topľou a s Centrom špeciáln-pedagogického poradenstva  vo Vranove nad Topľou. 

Všetci zainteresovaní pedagógovia budú v jednotlivých prípadoch konzultovať, plánovať a 

využívať vhodné metódy a organizačné postupy vyučovania. V prípade, že CPPPaP poradňa 

diagnostikuje poruchu učenia, bude žiakovi na so súhlasom rodiča vypracovaný individuálny 

vzdelávací program a žiak bude individuálne integrovaný. V ňom zohľadníme odporučenia a 

závery vyšetrenia a uvedieme, na čo sa pri vyučovaní zameriame, pomôcky, ktoré pri 

napĺňaní cieľa budeme využívať, spôsob hodnotenia takéhoto žiaka. Vždy sa musí pri 

hodnotení prihliadať ku stupňu a druhu špecifickej poruchy a ich výkon budeme hodnotiť so 

zodpovedajúcou toleranciou. V prípade telesného postihnutia zabezpečíme bezbariérový 

prístup, triedy na prízemí a možnosť vzdelávať sa v zmysle legislatívy aj mimo školy. 

Vzdelávanie žiakov so špecifickými poruchami učenia bude prebiehať v triedach 1. stupňa 

formou integrácie do bežného kolektívu danej triedy. Ak to bude možné, zamestnáme 

asistenta učiteľa. Všetko v prípade dostatku finančných prostriedkov.  

 

Vzdelávanie žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia 

Sociálne znevýhodnené (znevýhodňujúce) prostredie (ďalej aj „SZP“) definujeme ako 

„prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne (jazykové, kultúrne) podmienky neposkytuje 

dostatok primeraných podnetov pre kognitívny rozvoj dieťaťa a nepodporuje jeho efektívnu 

socializáciu a osobnostný rozvoj“. Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP je znížiť 

alebo odstrániť potenciálne hendikepy, ktoré vyplývajú z tohto znevýhodnenia tak, aby sa 

vytvorili podmienky pre efektívne vzdelávanie a zabezpečil sa ich rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelaniu.  

Možnosti kompenzácie znevýhodňujúceho prostredia v škole:  

 prispôsobenie metód a postupov pri vzdelávaní tak, aby sa eliminovali a kompenzovali 

obmedzenia žiaka spôsobené znevýhodňujúcim prostredím, využívanie individuálneho 

prístupu;  

 včasné riešenie vzdelávacích problémov, využívanie pomoci asistenta učiteľa a iné dostupné 

možnosti pomoci odborníkov;  

 motivovanie a vytváranie podmienok pre žiakov zo SZP a ich rodičov pre pravidelnú 

dochádzku na vyučovanie;  

 príprava aktivít, v ktorých môžu žiaci prejaviť a uplatniť svoje schopnosti;  

 nižší počet žiakov triede. Vzdelávanie žiakov zo SZP sa uskutočňuje v bežných triedach 

(spoločne s ostatnými žiakmi triedy). V prípade potreby škola využije individuálny vzdelávací 

program pre konkrétneho žiaka (vypracovaný na jeden, viacero alebo aj všetky predmety). 

Tento program vypracúva triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom, asistentom 

učiteľa, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby. 

 

Takýmto žiakom, budeme venovať špeciálnu individuálnu starostlivosť. Veľkým problémom 

pri vzdelávaní týchto žiakov je často ich nedostatočná zodpovednosť. Budeme dôsledne 

pracovať na začlenení uvedených žiakov do bežných žiackych kolektívov. Popri vzdelávaní 
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budeme sledovať sociálne kompetencie a návyky týchto žiakov. Budeme úzko spolupracovať 

s tzv. sociálnymi kurátormi odboru sociálnych vecí a rodiny OÚ vo Vranove nad Topľou. 

 

 

 

 

Vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím VARIANT-A 

Výchovný poradca v spolupráci s triednymi učiteľmi a ďalšími vyučujúcimi bude neustále 

mapovať vzdelávacie potreby žiakov, u ktorých sa prejavujú, alebo u ktorých bude 

podozrenie, že sa prejavujú príznaky zaostávania, nezvládania učiva. Po dôslednej analýze 

situácie a po taktnom prehodnotení situácie s rodičom a následnom jeho súhlase, budú 

uvedených žiakov posielať na pedagogicko-psychologické vyšetrenie. Škola spolupracuje s 

Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva  vo Vranove nad Topľou. Všetci 

zainteresovaní pedagógovia budú v jednotlivých prípadoch konzultovať, plánovať a využívať 

vhodné metódy a organizačné postupy vyučovania. V prípade, že CŠPP poradňa diagnostikuje 

mentálne postihnutie, bude žiakovi vypísaný „Návrh na ...!“a so súhlasom rodiča vypracovaný 

individuálny vzdelávací program, žiak bude individuálne integrovaný, alebo ak je to v jeho 

prospech a v prospech jeho spolužiakov, zaradení do špeciálnej triedy. V ňom zohľadníme 

odporučenia a závery vyšetrenia a uvedieme, na čo sa pri vyučovaní zameriame, pomôcky, 

ktoré pri napĺňaní cieľa budeme využívať, spôsob hodnotenia takéhoto žiaka.  

Ak to bude možné, zamestnáme asistenta učiteľa. Všetko v prípade dostatku finančných 

prostriedkov. 

Pri indivuduálnej integrácii žiakov s mentálnym postihnutím pri vypracúvaní IVP  

vychádzame  zo vzdelávacieho programu pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím pre 

primárne vzdelávanie, ktorý je súčasťou ŠVP. V predmetoch výchovno-estetického zamerania 

vzdelávame týchto žiakov podľa obsahu vzdelávania žiakov bežnej triedy. Učebný plán 

integrovaných žiakov je rovnaký ako ostatných žiakov triedy. Žiaci môžu absolvovať aj 

vyučovací predmet cudzí jazyk, pričom sa na nich kladú primerané nároky.  

Ak je žiak s mentálnym postihnutím zaradení, na žiadosť rodičov, do špeciálnej triedy je 

vzdelávaný podľa vzdelávacieho  programu pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

 

Vzdelávanie nadaných žiakov 

Uvedomujeme si, že zaradenie nadaných žiakov do vzdelávacieho systému základnej školy si 

vyžaduje od učiteľa náročnejšiu prípravu na vyučovanie jednotlivých predmetov. Týchto 

žiakov je potrebné viac motivovať k rozširovaniu a prehlbovaniu základného učiva v 

predmetoch, v ktorých prejavujú nadanie. V rámci vyučovania matematiky prejavujú títo žiaci 

výbornú koncentráciu pozornosti, dobrú pamäť, logické myslenie. Veľmi radi riešia 

problémové úlohy a svojimi znalosťami presahujú stanovené po žiadavky učebných štandard 

a osnov daného predmetu. Musíme im umožňovať pracovať s náučnou literatúrou (hlavolamy, 

krížovky, problémové úlohy),zadávame im náročnejšie úlohy, podporujeme vytváranie 

vlastných postupov riešení úloh a ich overenie, zapájame ich do rôznych matematických 

súťaží. V ďalších náučných predmetoch zadávame týmto žiakom náročnejšie samostatné 

úlohy a referáty k preberanému učivu, zaujímavosti zo sveta techniky…), poverujeme ich 
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vedením a riadením skupín. Zúčastňujú sa rôznych súťaží. Na žiakov s umeleckým nadaním 

kladie učiteľ vyššie nároky zodpovedajúce ich schopnostiam a vedomostiam. Vhodným 

spôsobom ich zapájajú do činností na vyučovacej hodine / využitie hry na nástroj, schopnosť 

rýchlo nakresliť portrét apod. / Škola podporuje tiež ich mimoškolských aktivít.  Pohybovo 

nadaných žiakov podporujeme v rozvíjaní všetkých pohybových aktivít, predovšetkým tý ch, 

kde žiak prejavuje najväčší záujem a talent. Budeme týchto žiakov zapájať do športových 

súťaží v škole / zabezpečíme každoročne zvýšený počet športových súťaží v škole, 

zúčastníme sa súťaží počas školského roka mimo školy /. Veľmi často sa stáva, že 

mimoriadne nadaní žiaci majú „výchylky“ v chovaní. Bude nevyhnutné toto chovanie 

usmerňovať s pedagogickým taktom a optimizmom, ale dôsledne. Týchto žiakov musíme 

usmerňovať v osobnostnej výchove a musíme ich viesť ku korektnému prístupu k svojim 

menej nadaným spolužiakom, k tolerancii a k ochote pomáhať slabším a intelektovo, či 

pohybovo menej zdatným spolužiakom. Je zaujímavé a nie je to výnimkou, že ak žiak vyniká 

v jednej oblasti, v inej je len priemerný. 

 

10 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a 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. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri 

hodnotení a klasifikácií žiakov budeme dodržiavať Metodické pokyny na hodnotenia a 

klasifikáciu žiakov č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s účinnosťou od 1.mája 

2011. a Metodické pokyny na hodnotenia a klasifikáciu žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami.  

Hodnotenie písomných prác, ktoré sú záväzne a predpísané učebnými osnovami 

jednotlivých predmetov bude v súlade s kritériami, ktoré budú navrhnuté na zasadnutiach 

predmetových komisií a metodických združení príslušných predmetov a budú pre vyučujúcich 

záväzné. Písomné práce, testy a previerky musia mať svoju opodstatnenosť, majú preveriť 

odučené, precvičené a upevnené učivo. Po dôslednej analýze písomného skúšania, ktorá má 

byť merateľná a porovnateľná sa má poukázať na nedostatky v preverovanom učive. Následne 

budú prijaté účinné opatrenia na ich odstránenie a preverené spätnou väzbou. 

 Pri priebežnej klasifikácií žiakov počas klasifikačného obdobia budeme dodržiavať 

pomer ústneho a písomného skúšania, pričom každý žiak by mal byť v rámci klasifikačného 

obdobia minimálne dvakrát skúšaný. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, 

prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Budeme dbať na to, aby sme 

prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Budeme 

odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.  

Pre zvýšenie vnútornej motivácie žiakov na učenie sa budeme orientovať na pozitívne 

verbálne hodnotenia, na seba hodnotenie žiaka a na vytváranie príjemnej pracovnej atmosféry 

na vyučovaní. Pri hodnotení výkonov žiaka budeme používať nielen známku, ale aj verbálne, 

obrázkové, bodové a percentuálne hodnotenie. Pri frontálnom preverovaní vedomostí žiakov 

budeme oceňovať aj aktivitu a iniciatívu žiaka slovným hodnotením s využitím pochvaly. 
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Slovné hodnotenie žiaka jeho odpovede by malo byť pre žiaka motivujúce, smerujúce od 

kladov k nedostatkom a s poukázaním na jeho rezervy a možnosti.  

Preverovanie vedomostí žiakov bude v štyroch formách:  

1) Písomné:  

• Vstupné a výstupné testy (podľa pokynov vedenia školy, MZ a PK),  

• písomné práce,  

• kontrolné práce,  

• didaktické testy,  

• päťminútovky,  

• pravopisné rozcvičky,  

• diktáty,  

• školské úlohy.  

2) Ústne:  

• frontálne skúšanie, 

 individuálne skúšanie, 

 • orientačné skúšanie.  

3) Praktické:  

• výtvarné práce, 

 • hudobné diela,  

• športové aktivity,  

• počítačové zručnosti.  

4) Projekty:  

• prezentácia projektu, 

 • obhajoba projektu,  

• originalita a tvorivosť.  

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho 

školský výkon.  

Hodnotenie diktátov podľa počtu chýb:  

• Výborný (0 - 1 chyba),  

• chválitebný (2 - 3 chyby),  

• dobrý (4 - 7 chýb),  

• dostatočný (8 - 10 chýb),  

• nedostatočný (viac ako 11 chýb).  
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Na základe rozhodnutia Pedagogickej rady klasifikujeme všetky predmety primárneho  

stupňa vzdelávania známkami.  

Štandardná stupnica hodnotenia žiakov:  

• Výborný (100 - 90 %), 

 • chválitebný (89 - 75 %),  

• dobrý (74 - 50 %), 

 • dostatočný (49 - 30 %),  

• nedostatočný (29 - 0 %). 

 

11 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

Hodnotenie zamestnancov je neoddeliteľnou súčasťou práce školy. Bez tohto prvku nie je 

možné jednak úspešné plnenie výchovno-vzdelávacích úloh ako aj celkové napredovanie 

školy. Východiskom pre stanovenie kritérií hodnotenia pedagogických zamestnancov je §52 

zákona č. 317/2009 Z. z., t. j. Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch, Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov.  

Kľúčové kompetencie učiteľa, a teda aj celkové hodnotenie sa orientujú na tri oblasti:  

• žiak,  

• edukačný proces,  

• profesijný sebarozvoj.  

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zamerané na hodnotenie všetkých oblastí 

profilu učiteľa:  

a) Výsledky pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti: 

 • Motivácia žiakov k učeniu,  

• vytváranie podmienok na dosahovanie primeraných výchovno-vzdelávacích výsledkov 

žiakov,  

• rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov, napr. vyššej úrovne poznávania žiakov, 

logického myslenia, kritického myslenia, analytického myslenia a tvorivosti,  

• rozvíjanie personálnych zručností žiakov, napr. samostatnosť, zodpovednosť, 

sebahodnotenie, sebaúcta,  

• rozvíjanie sociálnych zručností žiakov, napr. spolupráca, empatia, komunikácia a 

spravodlivosť,  

• prínos pre zamestnávateľa - propagácia a prezentácia zamestnávateľa na verejnosti, 

spolupráca s rodičmi, inými organizáciami,  

• organizovanie mimoškolských aktivít.  

b) Kvalitu vykonávania pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti:  

• Rešpektovanie daností a potenciálu žiaka, rozvíjanie silných stránok osobnosti žiaka,  

• individuálny prístup k žiakom s rešpektovaním ich schopností a možností, nadania a 

zdravotného stavu,  
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• práca v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a rezortnými 

predpismi,  

• dodržiavanie a využívanie pracovného času, 

 • plnenie pracovných povinností súvisiacich s dohodnutým druhom práce v pracovnej 

zmluve,  

• dodržiavanie základných povinností zamestnanca stanovených právnymi predpismi,  

• správne vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie.  

c) Náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti:  

• Využívanie IKT v profesijnom rozvoji a pri výkone práce, spolupráca na tvorbe 

školských vzdelávacích programov a školských výchovných programov,  

• zapájanie sa do prípravy a realizácie rozvojových projektov školy alebo školského 

zariadenia,  

• vykonávanie špecializovaných činností,  

• vzdelávanie žiakov s vývinovými poruchami učenia,  

• iniciovanie a podieľanie sa na zavádzaní zmien alebo inovácií do výchovno-

vzdelávacieho procesu,  

• zvládanie riešenia konfliktov a záťažových situácií.  

d) Mieru osvojenia si a využívanie profesijných kompetencií pedagogických 

zamestnancov:  

• Rozpoznanie individuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov,  

• stanovenie edukačných cieľov orientovaných na žiaka vo vzťahu k príslušnému obsahu 

vzdelávania, 

 • tvorba učebných materiálov, didaktických testov a učebných pomôcok,  

• absolvovanie jednotlivých programov kontinuálneho vzdelávania podľa plánu 

kontinuálneho vzdelávania školy a školského zariadenia,  

• uplatňovanie nových získaných vedomostí a zručností pri výkone svojej činnosti,  

• zvyšovanie svojho právneho vedomia. 

 e) U vedúcich pedagogických zamestnancov je možné hodnotiť:  

• Kvalitu, náročnosť a rozsah riadiacej práce,  

• ovládanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi s dôrazom na 

predpisy platné pre rezort školstva,  

• využívanie pridelených finančných prostriedkov a finančných prostriedkov získaných z 

iných zdrojov,  

• dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, školského výchovného programu,  

• manažérske zručnosti (starostlivosť o budovu, vybavenie školy, vytváranie podmienok  

• pre zamestnancov).  

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zabezpečené individuálnymi hodnotiacimi 

rozhovormi. Okrem hodnotenia pedagogických zamestnancov je na škole pravidelne 
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vykonávaná kontrola kvality vyučovacieho procesu (podpora dosahovania vzdelávacích 

cieľov, podpora rozvoja kompetencií k učeniu a kompetencie k riešeniu problému..., 

uplatňovanie nových foriem práce vo výchovno-vyučovacom procese, tvorivosť na 

vyučovaní) a vedenia pedagogickej dokumentácie (školskej aj triednej), ako aj kontrola 

kvality mimoškolskej činnosti a činnosti mimo vyučovania. Je vykonávaná nielen vedením 

školy, ale i učiteľmi navzájom.  

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú 

prideľovať na základe:  

• Pozorovania (hospitácie),  

• rozhovoru,  

• výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy, 

úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.);  

• sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa;  

• hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.;  

• hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy;  

• hodnotenia učiteľov žiakmi.  

Kontroly sa vykonávajú podľa plánu kontrolnej činnosti, ktorý je súčasťou ročného plánu 

práce školy a sú pravidelne vyhodnocované na mesačných pracovných poradách. 

 

12 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických 

a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania a dopĺňania profesijných 

kompetencií potrebných na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti.  

Škola pri realizácii kontinuálneho vzdelávania vychádza z:  

• Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorý- ch zákonov,  

• Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 • Zákon č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 • Vyhláška MŠ SR č.445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách, 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.  

 Požiadaviek POP na aktuálny školský rok. 

 

Vedenie školy podporuje vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Riaditeľ školy na 

základe tohto legislatívneho rámca a osobných plánov profesijného rastu pedagogických 

zamestnancov každoročne vypracováva plán kontinuálneho vzdelávania. Aktuálny prehľad 

ukončeného kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov je uvedený na webovej 

stránke Základnej školy Slovenská Kajňa 54. 
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13 Začlenenie prierezových tém. 
 

Prierezové témy sa prelínajú jednotlivými vzdelávacími oblasťami a následne jednotlivým 

predmetmi. Odrážajú aktuálne problémy súčasnosti. Vytvárajú jednoduchý návod na ich  

možnú prevenciu a riešenie. Zároveň slúžia na prehĺbenie základného učiva, prehĺbenie 

základného učiva, zdôraznenie aplikačného charakteru a majú prispieť k tomu, aby si žiaci  

rozšírili rozhľad, osvojili si určité postoje, hodnoty a rozhodovanie. Prepájajú rôzne oblasti  

základného učiva, prispievajú ku komplexnosti vzdelávania žiakov a pozitívne ovplyvňujú 

proces utvárania a rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov.  

V tomto školskom roku prierezové témy: 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE  

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

MEDIÁLNA VÝCHOVA  

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA  

REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA  

VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU  

využijeme na vyučovaní v rámci jednotlivých predmetov ale aj ako kurzy.    

V 1.až 4.ročníku budú realizované tieto prierezové témy formou kurzov: 

- Dopravná výchova - kurz 8 hodín(jún) 

- Ochrana života a zdravia - didaktické hry v prírode, 8 hodín(4 hodiny teoretická časť a 4 

hodiny praktická časť, jún) 

Ostatné prierezové témy budú začlenené do jednotlivých vyučovacích predmetov. 

 

13.1 Environmentálna výchova 

 

13.1.1 Charakteristika prierezovej témy  
Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov 

medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä 

pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje 

sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím, kde 

sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne.  

Na realizácii prierezovej témy sa podieľajú viaceré vzdelávacie oblasti (učebné predmety). 

Vzájomným prepojením, rozšírením, upevňovaním a systematizáciou vedomostí, špeciálnych 

návykov a zručností upozorňujeme žiakov na súvislosti medzi poznatkami, ktoré si už osvojili 

na pochopenie problematiky zo širšieho pohľadu. Len tak dokážu skutočne pochopiť globálne 

problémy. Pochopenie je základnou podmienkou aktívneho prístupu žiakov k efektívnej 

ochrane a udržateľnému stavu životného prostredia.  

Prierezové témy sú dôležitým prvkom vo vzdelávaní a podieľajú sa na utváraní a rozvíjaní 

kľúčových kompetencií predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt.  

Vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť poskytuje ucelený elementárny pohľad na okolitú 

prírodu a prostredie. Učí pozorovať, citlivo vnímať a hodnotiť konanie ľudí vo vzťahu k 

životnému prostrediu. V maximálnej miere využíva priame pozorovanie žiakov okolitého 

prostredia, ktoré výrazne ovplyvňuje emocionálnu stránku osobnosti jedinca.  

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda zdôrazňuje pochopenie objektívnej platnosti základných 

prírodných zákonitostí, dynamických súvislostí od ekosystémov po biosféru ako celku,  
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Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb rieši problematiku vplyvu prostredia na vlastné zdravie a 

na zdravie iných. V súvislosti s problémami súčasného sveta poukazuje aj na dôležitosť 

starostlivosti o životné prostredie pri organizovaní masových športových podujatí.  

Dôležitú úlohu v prierezovej téme zastupujú informačno-komunikačné technológie, ktoré 

umožňujú využívať aktuálne údaje o stave životného prostredia a možnosť simulovať určité 

udalosti. Komunikačné technológie podnecujú záujem o spôsoby riešenia ekologických 

problémov, umožňujú nadväzovať kontakty v tejto oblasti a vymieňať si informácie v rámci 

republiky, krajín EÚ a sveta.  

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra poskytuje mnoho príležitostí na zamyslenie sa nad 

vzťahom človeka a životného prostredia, na uvedomenie si prírodného a sociálneho prostredia 

ako zdroja inšpirácie pre vytváranie kultúrnych a umeleckých hodnôt a na vnímanie 

estetických kvalít životného prostredia.  

 

13.1.2 Špecifické ciele 

 

 Environmentálna výchova je v iŠkVP formulovaná prostredníctvom špecifických cieľov, 

ktoré má žiak postupne naplniť do konca vzdelávania I.stupňa. Cieľom uplatňovania tejto 

prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak: 

 - osvojil si základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode vzhľadom 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. 

 

13.1.3 Prínos environmentálnej výchovy k rozvoju osobnosti žiaka  

 

a) v oblasti vedomostí, zručností a schopností:  

 schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným 

prostredím     na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi;  

 poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v 

rôznych oblastiach sveta;  

 schopnosť pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú 

zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu;  

 poskytovať vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné 

konanie a  postoje človeka k životnému prostrediu;  

 rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej 

a medzinárodnej úrovni;  

 pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, 

vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a 

výrobcu;  

 vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a 

komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a 

stanoviská;  
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 schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri 

získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce.  

b) v oblasti postojov a hodnôt  

 vnímať život ako najvyššiu hodnotu;  

 pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja 

ľudskej spoločnosti;  

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu;  

 podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom 

praktickej výučby;  

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia;  

 schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu;  

 prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému 

prostrediu;  

 rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 

 

13.1.4 Tématické okruhy 

 

Ochrana prírody a krajiny:  

 les (význam lesa, funkcia lesného ekosystému, les v našom prostredí, vzájomné 

vzťahy v ekosystéme lesa, negatívne dôsledky odlesňovania na životné prostredie).  

 pole (význam, zmeny krajiny vplyvom činnosti človeka, spôsoby hospodárenia na 

poli, okolie polí),  

 vodné zdroje (ľudské aktivity spojené s vodným hospodárstvom, hospodárenie s 

vodou),  

 more (druhová rozmanitosť, význam pre biosféru, morské riasy a kyslík, cyklus oxidu 

uhličitého),  

 tropický dažďový prales (druhová rozmanitosť, miznutie tropických dažďových 

pralesov a ich následky na ekologickú rovnováhu Zeme),  

 ľudské sídlo – mesto – dedina (umelý ekosystém, jeho funkcia a vzťah k okoliu, 

aplikácia na miestne podmienky,  

 urbanizácia - vplyv na prírodu a krajinu, kultúrna krajina (pochopenie dôsledkov 

rozhodnutí a činnosti ľudí v minulosti na súčasný stav životného prostredia ).  

Zložky životného prostredia:  

 Voda (význam vody, kolobeh vody, ochrana jej čistoty, ohrozovanie vôd, pitná voda u 

nás a vo svete, čistenie odpadových vôd, spôsoby riešenia).  

 Ovzdušie (význam pre život na Zemi, klimatické zmeny, zdroje znečistenia, čistota 

ovzdušia).  

 Pôda (význam pôdy pre život na Zemi, ochrana pôdy, dôsledky erózie, znečisťovanie 

pôdy – odpadové skládky, priemysel, poľnohospodárstvo).  

 Zachovanie biodiverzity (význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie biologickej 

rovnováhy na Zemi a jej ochrana).  

Prírodné zdroje, ich využívanie, ochrana  

 Význam prírodných zdrojov pre človeka.  
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 Obnoviteľné prírodné zdroje.  

 Neobnoviteľné prírodné zdroje.  

 Racionálne využívanie prírodných zdrojov vo vzťahu k udržateľnému rozvoju.  

 Využívanie alternatívnych zdrojov energie.  

Ľudské aktivity a problémy životného prostredia  

Poľnohospodárstvo a životné prostredie, doprava a životné prostredie 

 (význam, vývoj, energetické zdroje dopravy a ich vplyv na prostredie, druhy dopravy a 

ekologická záťaž, doprava a globalizácia).  

Priemysel a životné prostredie (priemyselná revolúcia a demografický vývoj, vplyv 

priemyslu na prostredie, spracovávané materiály a ich pôsobenie na životné prostredie, vplyv 

právnych a ekonomických nástrojov na vzťah priemyslu k ochrane životného prostredia, 

priemysel a udržateľný rozvoj spoločnosti).  

Odpady a spôsoby hospodárenia s odpadmi (odpady a príroda, princípy a spôsoby 

hospodárenia s odpadmi, druhy odpadu, likvidácia, triedenie, recyklovanie odpadu).  

Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok (význam ochrany prírody a kultúrnych pamiatok, 

ochrana mestských pamiatok zaradených do zoznamu Svetového dedičstva, právne riešenie u 

nás , v EÚ a vo svete).  

Zmeny v krajine (dôsledky urbanizácie – narušovanie prírodných ekosystémov, záber 

poľnohospodárskej pôdy, územné plánovanie z hľadiska ochrany životného prostredia).  

Dlhodobé programy zamerané na zvyšovanie ekologického vedomia ľudí (Agenda 21, 

Deň Zeme, Deň životného prostredia OSN...).  

Vzťah človeka k prostrediu  

Naše mesto, obec ( prírodné zdroje, ich pôvod, spôsoby využívania a riešenia odpadového 

hospodárstva, príroda a kultúra nášho okolia a jej ochrana).  

Náš životný štýl (spotreba vecí, energie, odpady, vplyv na prostredie).  

Lokálne a globálne ekologické problémy (príklad problému, jeho príčina, dôsledok , 

súvislosť ,možnosti a spôsoby riešenia, vlastný názor, jeho zdôvodnenie a prezentácia).  

Prostredie a zdravie (kvalita života, rozmanitosť vplyvov prostredia na zdravie, možnosti a 

spôsoby ochrany zdravia, environmentálne zdravie) nerovnomernosť života na Zemi 

(rozdielne podmienky prostredia a rozdielny spoločenský vývoj na Zemi, príčiny a dôsledky 

globálnych ekologických problémov a princípy udržateľnosti rozvoja).  

 

13.1.5 Spôsob realizácie prierezovej témy 

 

Enviromentálna výchova sa bude realizovať ako súčasť učebného obsahu vyučovacích 

predmetov vymenovaných nižšie. 

K jednotlivým vyučovacím predmetom sú uvádzané ciele, obsahové a výkonové štandardy 

vzťahujúce sa k environmentálnym témam. Vzhľadom na rozsah témy nie sú uvádzané pri 

každom vyučovacom predmete obsahové štandardy (pojmy, ktorých význam majú žiaci 

ovládať).  

 

PRVOUKA  
vybrané výkonové štandardy – žiak dokáže: 

  vysvetliť význam maskovania živočíchov v prostredí,  

 triediť živočíchy podľa toho, čím a ako sa pohybujú a tieto informácie dať do súvislosti s 

tým, kde a ako živočíchy žijú,  

 vysvetliť, aký význam má voda v pôde a ako sa to týka človeka,  
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 uviesť päť príkladov rôznych prostredí a k nim príklady rastlín tu žijúcich,  

 vysvetliť na príkladoch, ako sa rastliny prispôsobujú svojim tvarom a spôsobom života 

podmienkam, v ktorých žijú,  

 vysvetliť, ako sú rastliny závislé od neživého prostredia,  

 vysvetliť význam tvorby živočíšneho spoločenstva,  

 opísať spôsob života včiel a mravcov,  

 uviesť medzi živými súčasťami živočíchy, ktoré žijú v pôde a dýchajú vzduch prítomný v 

pôde,  

 uviesť, že z pôdy sa do vody prítomnej v pôde uvoľňujú rôzne látky, ktoré potom rastliny 

prijímajú koreňmi a využívajú ich na svoj rast,  

 skúmať rozpúšťanie látok vo vode,  

 porozprávať o javoch v krajine, ktoré sú pri cestovaní zaujímavé (atrakcie, pamiatky, 

príroda a i.),  

 

PRÍRODOVEDA  

vybrané ciele – žiaci:  

• spoznávajú životné prostredie a pozorujú zmeny, ktoré sa v ňom dejú, 

 • chápu význam výsledkov vedy pre každodenný život a objektívne posudzujú pozitívne a 

negatívne vplyvy vedy a technológií na prírodu a celkové životné prostredie,  

• citlivo pristupujú k živej prírode,  

vybrané výkonové štandardy – žiak dokáže:  

 hodnotiť význam stromov (lesa, dreva) pre človeka,  

 pripraviť z liečivých bylín odvar a výluh a vysvetliť medzi nimi rozdiel,  

 opísať vzťah vybraných živočíšnych druhov k prostrediu, v ktorom žijú, 

  že vzduch je potrebný pre život mnohých organizmov,  

 opísať les ako spoločenstvo rastlín a živočíchov, ktoré sú vzájomne na sebe závislé,  

 vysvetliť, že rastliny, ktoré žijú v blízkosti vodných zdrojov vyžadujú väčšie množstvo 

vody, v inom prostredí by neprežili,  

 vysvetliť, že voda je prostredím pre život mnohých živočíchov,  

 že niektoré rastliny sú na pokraji vyhynutia, preto sú zákonom chránené,  

 vysvetliť narušenie rovnováhy potravového reťazca pri vyhynutí určitej rastliny  

vysvetliť, čo sa môže stať, ak úplne vyhynie niektorý živočíšny druh,  

 uvažovať o vzťahoch medzi rastlinami, živočíchmi a prostredím,  

 zvážiť, aké podmienky by musela mať planéta na to, aby na nej človek prežil, 

 

VLASTIVEDA  

vybrané výkonové štandardy – žiak dokáže:  

 vytvoriť zoznam desiatich prírodných divov Slovenska.  

 

Konkrétne úlohy v aktuálnom školskom roku sú rozpracované v Koncepcii 

environmentálnej výchovy. 

13.2 Mediálna výchova 

          

Nevyhnutnosť zavedenia mediálnej výchovy do nášho systému výchovy a vzdelávania 

vyplynula z faktu, že média a masmédiá sa v čoraz väčšej miere stávajú silným socializačným 

a výchovno-vzdelávacím prostriedkom. Svojimi produktmi výrazne vplývajú na správanie              

jedinca a spoločnosti, utváranie životného štýlu a kvalitu života vôbec. Informácie ponúkané a 
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sprostredkovávané médiami majú rôznorodý charakter, vyznačujú sa svojbytným vzťahom k 

realite a sú vytvárané s rôznymi zámermi, často krát manipulatívnymi. Médiá svojimi 

produktmi jednak sprostredkovávajú podnety, ktoré pozitívne formujú osobnosť dieťaťa, ale 

na druhej strane sú aj prostriedkom ohrozenia ich zdravého vývinu. Deti často nedokážu 

adekvátne s médiami a ich produktmi zaobchádzať, filtrovať a selektovať z nich to pozitívne, 

chrániť sa pred ich negatívnymi vplyvmi, čo sa stáva úlohou mediálnej výchovy. Existuje 

veľa rôznych definícií mediálnej výchovy. Mediálna výchova je praktické vyučovanie 

zacielené na budovanie mediálnej kompetencie, chápanej ako kritický a rozlišujúci postoj 

voči médiám s cieľom vychovať emancipovaných občanov, schopných vytvoriť si svoj 

vlastný názor na základe prijatých informácií. Hlavným cieľom mediálnej výchovy je získanie 

a rozvoj mediálnej gramotnosti a osvojenie mediálnych kompetencií - t. z. schopnosti 

prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov. Na základe 

získaných vedomostí o médiách ( ich funkciách a fungovaní) potrebných pre získanie 

kritického odstupu od nich, dokázať prehodnotiť svoj vzťah k nim, reflektovať svoje návyky 

využívania médií, maximálne využívať pozitívny prínos ich produktov k rozvoju svojej 

osobnosti ako aj eliminovať ich negatívne vplyvy na svoju osobnosť.  

Dôležitou úlohou mediálnej výchovy na 1. stupni je vychádzať z bezprostredných skúseností 

žiakov s médiami a vytvoriť pre žiakov príležitosti na ich spracovanie. 

 

13.2.1 Ciele mediálnej výchovy na 1. stupni ZŠ 

 

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

- uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti;  

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

manipulácia, neprimerané násilie a i.),  

- osvojil zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných 

mediálnych produktov;  

- nadobudol základy zručností potrebných na využívanie médií. 

- získal základnú orientáciu v druhoch, vo funkciách médií a v ich produktoch, ako aj v ich 

vplyve na detského príjemcu ( poslucháča, diváka, čitateľa…). Žiak by si mal vedieť 

uvedomiť s ktorými médiami prichádza každodenne do kontaktu, ako naň vplývajú 

- formoval vlastný názor na média a ich posolstvá ( na základe poznania, interpretácie , 

hodnotenia a tvorby jednoduchých mediálnych produktov ). 

Mediálna výchova sa zaraduje medzi interdisciplinárne odbory na hranici medzi humanitnými 

vedami, pedagogikou, psychológiou a masmediálnymi štúdiami. Preto je jej vyučovanie 

pomerne zložité. 

 

13.2.2 Spôsob realizácie prierezovej témy 

 

Mediálna výchova sa bude realizovať ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov 

vymenovaných nižšie. 

 

 

13.2.3 Tematický VVP 
 
Téma Čo je médium 

 

Vzdelávacia oblasť 

/ vyučovací 

predmet 

Jazyk a komunikácia / Slovenský jazyk a literatúra 

Kultúra a umenie / Výtvarná výchova 
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Obsahový štandard 

Druhy médií a masmédií ( printové – noviny, časopisy... elektronické -  televízia, 

rozhlas...digitálne ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkonový štandard 

Žiak dokáže: 

- identifikovať základné druhy médií s ktorými prichádza do kontaktu počas osobnej 

histórie a počas každodenného života, 

- rozpoznať, čo je médium a čo masmédium, 

- charakterizovať jednotlivé druhy médií, 

- popísať, do ktorých oblastí života médiá vstupujú a ako nás môžu formovať, 

- pochopiť, ako médiá ovplyvňujú každodenný život (individuálny, rodinný, 

spoločenský,...), 

- uvedomiť si vplyv médií na štrukturovanie a usporiadanie denných aktivít a celého dna, 

- ohodnotiť obľúbený film, obľúbenú knižku, 

- komunikovať, odpovedať na otázky (rozvoj komunikačných schopností). 

 

 

 

 

Aktivita 1 

Variant 1 : Učiteľ si pripraví obrázky, resp, výstrižky rôznych druhov 

médií a rozdá ich žiakom. Žiaci sa na základe obrázkov z pracovných 

listov rozhodujú, ktoré z obrázkov je médium. Nasleduje riadená 

diskusia s otázkami: Prečo som označil/a daný obrázok ako médium? 

Kto ho ešte označil ako médium? Kto ho neoznačil a prečo? 

Ktorý obrázok je najjednoduchší a ktorý naopak najzložitejší 

pre rozhodovanie? 

V nasledujúcej aktivite sa žiaci bez bližšej špecifikácie pokúsia rozdeliť médiá do 2 

skupín, pričom nasleduje diskusia zameraná na ich rozhodovací proces podľa čoho 

rozdelili obrázky. Na záver diskusie nasleduje vysvetlenie pojmu a základných druhov 

médií 

(interpersonálne, masové). 

Variant 2: Na hodine výtvarnej výchovy žiaci namaľujú rôzne druhy médií, ktoré 

poznajú a ktoré využívajú. Nasleduje diskusia a vysvetlenie pojmu médium, aké druhy 

médií existujú, aký vplyv 

na nás majú a pod. Aktivita môže byt ukončená súťažou o najkrajší 

obrázok. 

Časová dotácia: 1 – 2 vyučovacie hodiny 

Materiálno 

didaktické 

prostriedky: 

- pracovné listy – „Čo je médium“ (Micienka, M., Jirák, J. a kol.: 

Základy mediálni výchovy. Portál, Praha 2007), 

- papier, písacie potreby, resp. pracovné listy pripravené 

učiteľom z výstrižkov z tlačených médií. 

Učebné zdroje: Micienka, M., Jirák, J. a kol.: Základy mediálni výchovy. Portál, 

Praha 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivita 2 

Učiteľ si pripraví obrázky (výstrižky z časopisov jednotlivých médií – TV,  

rádioprijímač, CD prehrávač, videoprehrávač, DVD prehrávač, 

fotoaparát, kamera, mobil, osobný počítač. Deťom ukazuje na jednotlivé médiá a pýta sa 

čo to je, čo o ňom vedia povedať. 

Napr. ukáže na rádioprijímač alebo TV a kladie nasledovné otázky: 

Čo je to? Na čo nám to slúži? Čo nám to prináša? Aké informácie? 

Čo môžeme prostredníctvom nich počuť, vidieť...? 

Aké médiá máte doma? Aký je Tvoj obľúbený TV – program, rozprávka, film a pod.? 

Prečo? Máš svoju obľúbenú knižku? Aká je Tvoja obľúbená knižka? Prečo?...Rozprávaš 

sa s rodičmi o tom, čo si videl/a v TV, počul/a v rozhlase? 

Následne si môžu pozrieť ukážku z obľúbenej rozprávky (napr. Tom 

a Jerry) – nasleduje diskusia, čo sa mi páčilo a prečo? Co sa mi 

nepáčilo a prečo? Ako sa asi cítili rozprávkové postavy? Ucitel 

vyzdvihne kladné príklady a vysvetlí záporné javy – poukáže 

na nebezpečenstvá sledovania nevhodných filmov...strach, a pod. 

Casová dotácia: 1 – 2 vyučovacie hodiny 

Materiálno-

didaktické 

prostriedky: 

- obrázky, výstrižky z novín, časopisov, papier, farebné 

ceruzky... 
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Ucebné zdroje: Micienka, M., Jirák, J. a kol.: Základy mediální výchovy. Portál, 

Praha 2007. 

 

 

Téma: 

 

Co je reklama? 

Vzdelávacia 

Vzdelávacia oblasť 

/ 

vyučovací predmet 

Jazyk a komunikácia / Slovenský jazyk a literatúra 

Kultúra a umenie / Výtvarná výchova 

Obsahový štandard Reklama, druhy reklamy, ciele reklamy, podstatné znaky reklamy 

 

 

Výkonový štandard 

Žiak dokáže: 

- charakterizovať co je reklama, 

- rozoznať ( na príkladoch) základné druhy reklamy, 

- sformulovať krátky reklamný text, 

- posúdiť hodnovernosť reklamy - uvedomiť si akým spôsobom je 

reklama v médiách zastúpená a pochopiť jej ciele, 

- vytvoriť jednoduchý reklamný produkt ( plagát, leták...), 

- zadefinovať pojem plagát, 

- pozná jeho využitie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivita 1 

V úvode hodiny učiteľ premietne resp. ukáže krátku reklamu. Nasleduje diskusia: 

Otázky : Čo je reklama? S akou reklamou si sa dnes už stretol (v TV, v časopise, v 

novinách, v rozhlase, cestou do školy)? Aká to bola 

reklama? Učiteľ vyzve žiakov aby sa zamysleli nad tým, ako nás 

reklama sprevádza, ako sme neustále vystavení jej pôsobeniu. 

Následne učiteľ vysvetlí, čo to reklama je, aké poznáme druhy a čo je jej cieľom. V 

ďalšej časti vyučovacej hodiny učiteľ premietne niekoľko reklamných spotov, resp. 

ukážky reklám z novín či časopisov. Na tabuli zhrnie odpovede žiakov na otázku: Čo vás 

na reklame najviac zaujalo? V priebehu diskusie na záver sa žiaci spoločne pokúsia 

zhodnotiť, ktorá reklama bola najzaujímavejšia a prečo. Cieľom diskusie by malo byt 

uvedomenie si, že reklama v médiách nie je založená iba na popise produktu, ale hlavne 

na získanie pozornosti. 

 

 

Časová dotácia 1 vyučovacia hodina 

Materiálno-

didaktické 

prostriedky: 

- ukážky reklamných spotov a pod., 

- písacie potreby, papier 

Učebné zdroje: Micienka, M., Jirák, J. a kol.: Základy mediální výchovy. Portál, 

Praha 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivita 2 

Tvorba reklamného sloganu : 

V úvode hodiny učiteľ vysvetlí čo je to reklamný slogan. Učiteľ môže 

premietnuť resp. ukázať niekoľko príkladov najčastejšie používaných 

sloganov. 

Nasledujú otázky: Povedzte jeden reklamný slogan. Aké ešte poznáte 

slogany. Ktorý sa vám páči najviac? Prečo? Ktorý sa vám nepáči. 

Nasleduje tvorba sloganu žiakmi v skupinách. Učiteľ môže ponúknuť 

témy ( napr. na propagáciu čítania kníh, a pod. ), alebo výber sloganu 

ponechá na žiakoch. Po splnení úlohy nasleduje prezentácia v triede a 

diskusia: Bolo ťažké vymyslieť slogan? Prečo? Čo myslíte, prečo sa 

vymýšľajú slogany? Učiteľ vysvetlí, čo je ich hlavným cieľom. 

Na ďalšej vyučovacej hodine sa deti pokúsia k víťaznému sloganu 

nakresliť jednoduchý plagát resp. leták. Učiteľ môže úlohu zadať formou súťaže. 

Nasleduje diskusia s podobnými otázkami ako 

v predchádzajúcom cvičení. Učiteľ vysvetlí čo je to plagát, aké je jeho 

využitie... 

Časová dotácia 1 – 2 vyučovacie hodiny 

Materiálno-

didaktické 

- ukážky reklamných spotov a pod., 

- písacie potreby, papier 
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prostriedky: 

Učebné zdroje: Micienka, M., Jirák, J. a kol.: Základy mediální výchovy. Portál, 

Praha 2007. 

 

 

Téma: Môj oblúbený ( rozprávkový ) hrdina 

Vzdelávacia oblasť / 

vyučovací predmet 

Jazyk a komunikácia / Slovenský jazyk a literatúra 

Obsahový štandard Filmová rozprávka, jej podstatné znaky, charakteristika.... 

Výkonový štandard Žiak dokáže: 

- definovať pojem rozprávka, 

- rozlíšiť podstatné znaky rozprávky, 

- vie vlastnými slovami interpretovať obsah rozprávky, 

- žiak dokáže odlíšiť skutočnú a filmovú realitu (mediálne 

prezentovaného hrdinu od reálneho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivita 1 

Žiaci sa v menších skupinách pokúsia charakterizovať pojem hrdina podľa 

svojich predstáv), z hľadiska nasledovných aspektov – výzor, 

vlastnosti, povolanie a pod. Nasleduje zverejnenie v rámci triedy, kedy 

ucitel zapisuje odpovede žiakov na tabulu. Nasleduje diskusia  a 

vysvetlenie stereotypov a skutočnosti, že hrdina nemusí byt vždy dokonalý, 

krásny, úspešný, bohatý..., ako ho veľakrát prezentujú médiá. Aktivita 

môže začať alebo končiť premietnutím filmovej ukážky (rozprávky – Tom 

a Jerry, alebo aktuálne najsledovanejšej rozprávky, filmu a pod. ). 

Námety na diskusiu: 

- Akými charakterovými vlastnosťami sa vyznačuje hlavný hrdina? 

- Čo sa mi na ňom páči, čo nepáči a prečo? 

- Ako by som jednal/la na jeho mieste? 

- Čo je na postave a jej správaní reálne ( s čím sa môžem 

stotožniť), čo nereálne...? 

- Vyznačovala sa postava vlastnosťami, ktoré by som chcel/la 

mat? A prečo? 

- Aký je tvoj obľúbený hrdina a prečo?... 

 

V spoločnej diskusii učiteľ vysvetlí, ako sú hrdinovia v médiách 

prezentovaní a prečo? Aké prostriedky sa na to využívajú... 

V rámci etickej výchovy sa zamerať na etiku správania sa filmového 

hrdinu resp. neetické prvky v správaní filmového  

( rozprávkového ) hrdinu, poukázať na následky takéhoto správania. 

Časová dotácia: 1 vyučovacia hodina 

Materiálno-didaktické 

prostriedky: 

- papier, písacie potreby 

Učebné zdroje: Micienka, M., Jirák, J. a kol.: Základy mediální výchovy. Portál, 

Praha 2007, 

- www.rozpravka.info. 

 

 

 

Téma: Ja a počítač ( internet ) 

Vzdelávacia oblasť / 

vyučovací predmet 

Matematika a práca s informáciami / Informatická výchova 

Jazyk a komunikácia / Slovenský jazyk a literatúra 

Kultúra a umenie / Výtvarná výchova 

 

Obsahový štandard 

Internet ako zdroj informácií a zábavy. Detské webové stránky. 

Rizika nebezpečenstvá na internete. Zásady správania sa v prostredí 

internetu. 

 

 

 

 

Žiak dokáže: 

- dokázať charakterizovať internet, 

- pochopiť využitie internetu pri učení sa, ale aj ako zdroja  zábavy, 

rozpoznať vhodné detské webové stránky 
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Výkonový štandard  – vzdelávacie, zábavné, náučné, 

- pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a hodnotiaci i 

postoj k dostupným informáciám, 

- ovládať zásady správania sa v prostredí internetu a dokázať sa 

bezpečne správať vo virtuálnom svete , – rozumieť rizikám, 

ktoré sa tu nachádzajú, 

- vytvoriť jednoduchý multimediálny projekt ( pozvánku, oznam, 

plagát, príbeh, reklamu ) 

Aktivita 1 Práca s rozprávkami www.ovce.sk ( pozri metodiku na 

http://www.zodpovedne.sk/download/metodika_OVCE.pdf ) 

Časová dotácia: 1 – 2 vyučovacie hodiny 

Materiálno didaktické 

prostriedky: 

- počítač s pripojením na internet, 

- dataprojektor. 

 

Učebné zdroje: 

http://www.zodpovedne.sk/download/metodika_OVCE.pdf, 

- www.zodpovedne.sk, 

- Micienka, M., Jirák, J. a kol.: Základy mediální výchovy. Portál, 

Praha 2007. 

 

 

 

 

13.3 Multikultúrna výchova 

 

Zmysel prierezovej témy: Tradičná kultúrna rozmanitosť Slovenska sa prehlbuje vďaka 

otváraniu slovenskej spoločnosti s pomocou médií, vďaka voľnejšiemu pohybu osôb a 

rozvoju turistiky. Pomáha aj medzinárodná spolupráca, migrácia príslušníkov blízkych i 

vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr. Pestrosť kultúr v rámci jednotného právneho 

systému je dôležité zachovať, aby sa prehlboval humanistický a tvorivý charakter kultúry 

Slovenskej republiky. Kultúrne prostredie Slovenska bolo a je často hlboko tolerantné voči 

príslušníkom iných kultúr, stále je však poznačené aj neznášanlivosťou.  

Hodnoty: Ciele prierezovej témy vychádzajú z neopakovateľnej hodnoty individuálneho 

ľudského života, z hodnoty komunity ako prirodzeného prostredia pre človeka, z rešpektu 

voči individuálnym potrebám človeka a z faktu rovnosti ľudí pred platnými zákonmi.  

Metódy: Pre multikultúrnu výchovu sú vhodné hlavne zážitkové, skúsenostné metódy 

vyučovania, aby škola prehlbovala skúsenosti s kultúrnou rôznorodosťou. V primárnom 

vzdelávaní rozvíja multikultúrna výchova všeobecnú otvorenosť detí voči odlišnému 

vnímaniu sveta. Kladie aj základy pre budúce samostatné kritické myslenie žiakov.  

Pri realizácii multikultúrnej výchovy je nevyhnutné rešpektovať lokálne podmienky a je 

vhodné spolupracovať s inými verejnými, štátnymi i mimovládnymi organizáciami v regióne. 

Svoje ciele napĺňa v celej spoločnosti, nielen v regiónoch, kde žijú menšiny. Výchovno-

vzdelávacia činnosť školy v oblasti multikultúrnej výchovy je efektívna najmä vtedy, ak sa 

celé prostredie a atmosféra školy rozvíjajú ako systémy citlivé na kultúrne špecifiká. 

 

13.3.1 Ciele multikultúrnej výchovy  

 

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, 

-  vnímal vlastné emocionálne a sociálne väzby na kultúru blízkeho i vzdialenejšieho okolia,  
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- bol motivovaný k tvorivosti v interakcii s druhými ľuďmi, hlavne so slabšími  

a znevýhodneným,  

-  rozvíjal tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr, ale súčasne      zachovávať ich   

povedomie príslušnosti k vlastnej kultúre,  

- rozvíjal sebareflexiu, ktoré vo vyšších ročníkoch primárneho vzdelávania vedie k   

uvedomeniu si koreňov a premien vlastnej kultúrnej identity,  

- rozvíjal poznanie kultúr, s ktorými žiaci prichádzajú, alebo môžu v krátkodobom horizonte  

prísť do styku,  

- rozvíjal schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou, schopnosť komunikovať a 

spolupracovať s nositeľmi iných kultúr v bezpečnom prostredí.  

 

13.3.2 Spôsob realizácie prierezovej témy 

 

Mediálna výchova sa bude realizovať ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov. 

 

 

 

 

13.4 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 Úlohou dopravnej výchovy 

v škole je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov 

alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov 

motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských 

dopravných ihriskách alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy.  

 

13.4.1  Charakteristika predmetu 

 

Milióny ľudí sú deň čo deň účastníkmi cestnej premávky. Pri ceste do práce, do školy, na 

nákupy, ako aj pri ceste za akýmikoľvek osobnými záujmami sa každý z nás stáva 

účastníkom cestnej premávky či už ako chodec, cyklista, cestujúci v prostriedkoch hromadnej 

prepravy, vodič motorového vozidla a pod. Doprava je neodmysliteľnou súčasťou života 

každého človeka. 

   Okrem pozitívnych stránok, ktoré so sebou doprava prináša, najmä v zmysle 

uspokojovania materiálnych a kultúrnych potrieb človeka, má doprava a motorizmus aj veľa 

záporných stránok. Jednou z najzávažnejších negatívnych stránok od samých začiatkov 

vzniku automobilizmu až po dnešok to boli a sú dopravné nehody. S rozvojom motorizmu sa 

ich počet zvyšuje. Pri dopravných nehodách dochádza k stratám na životoch, k ťažkým 

úrazom, často s trvalými následkami. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých 

účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. 

   Akýkoľvek druh pohybu v cestnej premávke je nemysliteľný bez adekvátneho poznania 

a rešpektovania pravidiel cestnej premávky, teda platných všeobecne záväzných právnych 

predpisov pre túto oblasť, učebný predmet a nepriamo celá vzdelávacia sústava pripravuje 

ľudí na život v premávke na pozemných komunikáciách. V tejto súvislosti je potrebné 

zdôrazniť, že škola je základnou a najdôležitejšou zložkou tohto systému. Základné 
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vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných 

situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. 

   Učivo predmetu Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov 

základných škôl. Svojim špecifickým obsahom a zameraním cieľavedome pôsobí na mravné, 

intelektuálne, fyzické a psychické vlastnosti žiakov. Úlohou dopravnej výchovy v školách je 

postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo 

cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov 

motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských 

dopravných ihriskách (ďalej len DDI) alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. 

Vekové kategórie žiakov a zameranie: 

1) Od 6 do 9 rokov: problematika chodca, problematika cyklistu začiatočníka (1. - 3. ročník) 

2) 10 rokov: problematika cyklistu, taktika, hodnoty a postoje účastníka cestnej premávky 

(4.ročník ), 

 

1. stupeň ZŠ 

a) 1.- 3. ročník (6 - 9 rokov - chodec) 

b) 4. ročník (10 rokov - cyklista) 

 

13.4.2 Ciele dopravnej výchovy v základnej škole 

 

Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, na 

oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú. Je prirodzené, že nie pri každej téme sú 

v rovnakej miere rozvíjané všetky tri zložky osobnosti žiaka. Vyučujúci má dbať o to, aby na 

úkor osvojenia jednotlivých faktov a zručností nezanedbal rozvíjanie osobnosti žiaka z tejto 

oblasti do takej miery, ako ho umožňujú jeho osobné dispozície, vek, fyzická vyspelosť, atď. 

Cieľom uplatňovania prierezovej témy Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej 

premávke je prispieť k tomu, aby žiak: 

a) pochopil funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 

    právnymi predpismi na veku primeranej úrovni, 

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

cestnej premávke (chôdza, jazda na bicykli...); 

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

premávke a prakticky zvládol základné úlohy údržby bicykla;  

d) uvedomil si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky. 

 

V priebehu vyučovania je potrebné vytvárať tieto kompetencie: 

1. Poznať dopravné značky a riadiť sa podľa nich. 

2. Bezpečne chodiť po chodníku a po ceste. 

3. Brať ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky. 

4. Kultúrne sa správať na cestách a v dopravných prostriedkoch. 

5. Zavolať alebo poskytnúť pomoc pri dopravnej nehode. 

6. Schopnosť pozorovať svoje okolie a vyhodnocovať ho z hľadiska bezpečnosti. 

7. Ovládať bezpečnú jazdu na bicykli. 

 

   Výsledkom výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke je okrem 

osvojenia si rôznych poznatkov a pravidiel cestnej premávky aj nadobudnutie konkrétnych 

zručností, ale aj návodov na riešenie určitých dopravných situácií. Z uvedeného dôvodu 

obsah vzdelávania členíme do nasledovných oblastí a veku primerane ho spracovávame pre 
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jednotlivé kategórie žiakov. 

 

 

13.3.3 Spôsob realizácie prierezovej témy 

 

Dopravná výchova sa bude realizovať ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov 

(hlavne prvouka a vlastiveda) ale aj ako dvojdňový kurz v objekte školy a jej okolí v mesiaci 

jún(na detskom dopravnom ihrisku – ak to je možné v rámci praktickej časti kurzu).  

 

Organizačné formy a metódy vyučovania 
 

Z hľadiska riadenia vyučovania a uplatňovania vyučovacích metód budeme používať nové 

hravé a zážitkové spôsoby práce so žiakmi. Budeme napr. využívať prácu s omaľovánkami, 

hry zamerané na skvalitnenie prijímania a rozlišovania zmyslových vnemov, tvorbu 

dopravných kalendárov . 

Mimoriadne dôležitú úlohu má nácvik vhodného a bezpečného dopravného správania 

v simulovaných i reálnych dopravných situáciách(DDI a kurz). 

Pri praktickom výcviku  učitelia  nechajú priestor samotným žiakom na  pozorovanie 

správania sa a konania svojich spolužiakov, odôvodňujú svoje hodnotenia. Len tak si zosobnia 

návyky bezpečného správania. V tomto veku je potrebné žiakov upozorniť aj na trestno-

právnu zodpovednosť. 

Veľmi dôležitá je aj problematika vlastného usmerňovania procesov správania sa žiaka. 

Otázky auto regulácie správania sú tesne späté s problémom výchovy a vzdelávania, s 

problémom prevzatia a zvnútornenia morálnych a iných svojich cieľov i hodnôt a noriem 

spoločnosti. Auto regulácia je základom disciplíny a prevencie zlyhania. Ide o sebariadenie, 

sebausmerňovanie nielen správania, ale aj myslenia a cítenia či prežívania. V tejto súvislosti 

je dôležité využívať vo vyučovaní dopravnej výchovy metódy auto regulácie a sebariadenia. 

Vo vyučovaní dopravnej výchovy by sa mali vo väčšej miere využívať informačné a 

komunikačné technológie. Využitie digitálnych programov vo výučbe má svoje miesto, 

pretože žiak aktívne prijíma nové informácie tým, že musí riešiť rôzne zložité situácie a 

navyše hravým spôsobom sa u neho rozvíja digitálna gramotnosť. 

Dôležitou súčasťou dopravnej výchovy žiakov základných škôl je osvojenie si poznatkov, ale 

aj nadobudnutie zručností a návykov súvisiacich s poskytovaním prvej 

pomoci zraneným osobám pri dopravnej nehode. 

Ďalšou veľmi dôležitou súčasťou dopravnej výchovy je príprava žiakov k skutočnosti, že „na 

ceste nie sú sami“ – čo vedie k potrebe kooperácie medzi účastníkmi cestnej premávky a k 

potrebe dokázať predvídať správanie iných účastníkov vrátane ich chýb. 

Tieto zručnosti môžu žiaci nadobudnúť prostredníctvom DH v 1. - 4. ročníku základných 

škôl. Používaním činnosti DDI sa vytvoria podmienky na osvojenie si  vedomostí a získanie 

potrebných zručností v oblasti poskytovania prvej pomoci aj v rámci praktického výcviku na 

DDI, na ktorých by mali pôsobiť aj pracovníci Slovenského červeného kríža (ďalej len 

"SČK") - metodici v poskytovaní prvej pomoci. 

 

 

13.4.4 Obsah tematických celkov v 1. až 4. ročníku základnej školy: 

 

1. Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky. 

2. Dopravné značky a zariadenia. 

3. Praktické cvičenia. 
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4. Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi. 

5. Podmienky premávky na cestách. 

6. Technické podmienky prevádzky dopravných prostriedkov. 

   

 

1.ročník 

 

 Prírodoveda, kurz (4h teoretická časť+ 4h praktická časť) 

 

Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky 

 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Kultúrne správanie 

sa na chodníku. 

Dbať o čistotu 

chodníkov. 

Pozorne sa správať 

voči iným 

chodcom. 

Viesť žiakov 

k disciplinovanému 

a bezpečnému 

pohybu po 

chodníku, 

v obytnej a pešej zóne, pri 

prechádzaní cez 

cestu a križovatku. 

Chôdza po chodníku – chôdza po pravej 

strane chodníka; vyhýbanie vpravo; 

prechádzanie vľavo; plynulá premávka po 

chodníku (napr. nezdržovanie ostatných 

chodcov vytváraním 

skupiniek); sústavné (alebo neustále) 

sledovanie premávky (nebezpečenstvo 

hroziace z vozovky, z prejazdov, z 

parkoviska, správanie   sa v obytnej a 

pešej zóne, použitie chodníka vedeného iba 

po jednej strane ulice. 

Prechádzanie cez cestu a križovatku - 

pravidlá prechádzania cez cestu, svetelné 

signály bezpečné prechádzanie cez križovatku 

(cestu) 

riadenú svetelnou signalizáciou; Pohyb na 

bicykli 

– samostatný pohyb na bicykli v obytnej 

zóne, 

bezpečná jazda na bicykli v obytnej zóne. 

Žiaci rozlišujú 

vozovku 

a chodník. Vedia, 

čo je križovatka, 

ako sa prechádza, 

poznajú význam 

svetelných 

znamení a správne 

na ne reagujú. 

Poznajú 

najbezpečnejšiu 

cestu z domu do 

školy. 

 

 

Poznajú 

nebezpečenstvo 

vybiehania na 

cestu (spoza 

stojaceho auta, 

autobusu, 

električky atď.). 

 

 

Dopravné značky a zariadenia 
 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Žiak chápe zmysel 

svetelných 

signálov   a vie sa nimi samostatne 

riadiť.Pozná a rešpektuje 

vybrané dopravné 

značky. 

Rozdelenie podľa významu 
Výstražné: Pozor deti. 

Zákazové: Zákaz vstupu chodcov. 

Príkazové: Cestička pre chodcov, Iný 

príkaz (s 

nápisom na značke Prejdi na druhú 

stranu 

a podobne). 

Informatívne: Hlavná cesta, Priechod 

pre 

chodcov, označenie zastávky verejnej 

hromadnej 

dopravy – električky, autobusu, 

Žiaci poznajú 

najdôležitejšie 

dopravné značky 

pre chodcov a bicyklistov; 

všímajú si na 

ktorých miestach 

v obci, v meste 

a v jeho okolí sú 

umiestnené 

a prečo. 
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trolejbusu, Obytná 

zóna, Koniec obytnej zóny, 

Parkovisko. 

Priečne čiary: Priechod pre chodcov. 

Svetelné signály: Signál pre chodcov 

so 

znamením „Stoj“, Signál pre chodcov 

so 

znamením „Voľno“ , Signály – zelená, 

oranžová, 

červená. 

 

 

Praktické cvičenia 

 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Pomoc telesne 

postihnutým 

chodcom. 

Chôdza po pravej strane chodníka, 

stretávanie sa 

chodcov, obchádzanie pomaly idúcich 

chodcov 

alebo prekážky, prechádzanie cez 

cestu neriadenú 

i riadenú svetelnou signalizáciou. 

Žiak vie, že po 

chodníku sa chodí 

po pravej strane. 

 

 

 

 

Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi 

 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Ohľaduplné 

správanie sa voči 

ostatným 

chodcom 

a účastníkom 

cestnej premávky. 

Určenie a vyhľadanie najbezpečnejšej 

trasy na 

dosiahnutie nejakého cieľa v okolí 

školy alebo 

v meste. 

Nácvik „účasti v cestnej premávke“ 

len 

v sprievode dospelých alebo v 

skupinách. 

Žiak si vie určiť 

cieľ svojej cesty a 

zvoliť čo 

najbezpečnejšiu 

cestu k jeho 

dosiahnutiu. 

 

 

Podmienky premávky na cestách 

 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min.  štandard 

Ohľaduplné 

správanie 

účastníkov cestnej 

premávky. 

Druhy ciest: hlavná a vedľajšia, 

diaľnica, 

hustota premávky, dopravná "špička", 

špeciálne 

cesty a pásy určené chodcom. 

Žiak dokáže 

rozlišovať hlavú 

cestu od 

vedľajšej. 
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Technické podmienky prevádzky dopravných prostriedkov 

 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Rovnocenné 

postavenie 

vozidiel v cestnej 

premávke. 

 

 

 

 

 

Druhy vozidiel: motorové a 

nemotorové 

vozidlá, osobné a nákladné 

automobily, verejné 

dopravné prostriedky (autobus, 

električka, 

trolejbus), motocykle, bicykle,  

traktory a 

poľnohospodárske vozidlá, prívesy. 

Bezpečné správanie sa v dopravných 

prostriedkoch“, osobitne - používanie 

autosedačky 

a nastupovanie a vystupovanie 

(vrátane nácviku). 

Žiaci poznajú 

dopravné 

prostriedky 

pohybujúce sa po 

pevnine, po vode, 

vo vzduchu. 

 

 

 

 

 

 

2.ročník 
Prírodoveda, kurz (4h teoretická časť+ 4h praktická časť) 

Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky 

 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako 

účastníka cestnej 

premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne 

požiadavky 

Výstupný min. 

štandard 
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Morálna a právna 

zodpovednosť 

k ostatným 

účastníkom 

cestnej premávky. 

Citlivé správanie k starým 

a chorým 

a invalidom. 

Prechádzanie cez cestu - voľba miesta – priechod, podchod 

alebo nadchod; svetelné signály; vyznačený priechod pre 

chodcov, križovatky; nebezpečenstvo pohybu na parkovisku, 

dobrý výhľad na obe strany, neustále sledovanie oboch strán 

pri prechádzaní; riadenie cestnej premávky pokynmi; 

význam svetelných signálov a pokynov policajtov; 

prednosť vozidiel s právom prednostnej jazdy 

(charakteristické 

zvukové a svetelné znamenia). 

Chôdza po ceste (v prípade, ak nie je popri 

ceste chodník) – pravidlá pohybu po ceste 

v prípade samotného chodca, resp. 

neorganizovanej skupiny (pri ľavom okraji proti 

smeru prichádzajúcich vozidiel, maximálne dvaja 

chodci vedľa seba), pravidlá pohybu pri presune 

skupiny v organizovanom tvare (pohyb po pravej 

strane vozovky), možné riziká pohybu na okraji 

cesty, neodkladné opustenie cesty v prípade 

nebezpečenstva sústavné sledovanie premávky, 

bezpečné oblečenie na ceste. Osobitný dôraz na 

nácvik prechádzania cez cestu pomedzi 

zaparkované vozidlá 

Cestovanie verejnými dopravnými 

prostriedkami – pravidlá správania: prednosť pri 

nastupovaní a vystupovaní, označené miesta pre 

invalidov, starých a chorých ľudí, dodržiavanie 

bezpečnosti počas jazdy. 

Pohyb na bicykli – pohyb po chodníku pre 

chodcov popri bicykli, pravidlá pohybu cyklistu 

na ceste (do 10 rokov len v sprievode osoby 

staršej ako 18 rokov, signály pri odbočovaní, 

držanie riadidiel, jazda jednotlivo). 

Žiaci majú vedieť, 

že po chodníku 

pre chodcov sa 

nemá jazdiť na 

bicykli a je nutné 

zosadnúť z bicykla. 

Ovládajú 

kultivované 

a bezpečné 

správanie vo 

verejných 

dopravných prostriedkoch. 
 

 

 

 

 

 

Dopravné značky a zariadenia 
 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka cestnej 

premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne 

požiadavky 

Výstupný min. štandard 
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Správny 

partnerský vzťah 

medzi účastníkmi 

cestnej premávky. 

Rozdelenie podľa významu 

Výstražné: Križovatka.Zákazové: Zákaz vjazdu 

všetkých vozidiel (v oboch smeroch),  

Zákaz vjazdu  

bicyklov. 

Príkazové: Daj prednosť v jazde! Cestička pre 

cyklistov, Cestička pre chodcov a cyklistov. 

Informatívne: Podchod alebo nadchod, Pešia 

zóna, Koniec pešej zóny, Priechod pre cyklistov, 

Koniec hlavnej cesty, Nemocnica. 

Dodatkové tabuľky: Tvar križovatky.Priečne čiary: 

Priechod pre cyklistov. 

Aktívne ovládajú 

najfrekventovanejšie 

dopravné značky, 

podľa ktorých sa aj riadia. 

 

 

 

Praktické cvičenia 
 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka cestnej 

premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Pochopiť význam 

opatrného 

prechádzania cez 

cestu. 

Chôdza po ľavom okraji cesty, po krajnici, 

predchádzanie. Prechádzanie vozovky 

v rôznych situáciách (nácvik základných 

úkonov, t. j. zastavenie, rozhliadnutie) a na 

rôznych miestach (i v miestach so zakrytým 

výhľadom). 

Žiaci vedia 

správne 

prechádzať cez cestu. 

 

 

Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi 
 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka cestnej 

premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Chápe význam 

prechodu pre 

chodcov ako 

najbezpečnejšieho 

miesta na 

prechod. 

Vedieť zvoliť bezpečné miesto pre 

predchádzanie, odhadnúť rýchlosť a vzdialenosť 

prichádzajúceho vozidla, dodržiavať zásadu vždy 

pred vstupom na vozovku sa zastaviť, rozhliadnuť 

sa a dať na javo zámer prejsť cez cestu, vstup na 

vozovku až po zastavení vozidla. 

Prechádzanie po 

prechode pre chodcov. 

 

Podmienky premávky na cestách 
 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka cestnej 

premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Chápe 

nebezpečenstvo 
Časti cesty (v meste - ulice): vozovka, 

krajnica, 

Poznajú 

Nebezpečné miesta na ceste. 
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označované 

dopravnými 

značkami. 

chodník, obrubník, nástupný 

ostrovček. Značenie 

nebezpečných miest dopravnými 

značkami. 

 

 

Technické podmienky premávky vozidiel 
 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka cestnej 

premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Chápu význam 

dodržiavania 

stanovenej 

rýchlost 

Rýchlosť jazdy - pomalá, rýchla. Čím 

ťažšie 

vozidlo, tým dlhšie trvá, kým 

zastaví. 

Vedia aká je 

dovolená rýchlosť 

v meste a na cestách. 

 

      

 

 3.ročník 
      Vlastiveda, kurz (4h teoretická časť+ 4h praktická časť) 

 

Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky 
 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka cestnej 

premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Vedia sa správať 

pri preprave 

v MHD. 

Sú si vedomí toho, 

že na hry musia 

mať bezpečné 

miesta (ihriská, 

park). 

Uvedomujú si 

nebezpečenstvo 

hry pri železničnej 

trati. 

Cestovanie hromadnou a individuálnou 

dopravou - cestujúci a spolujazdec, správanie pri 

čakaní, nastupovaní, jazde a vystupovaní, 

prechádzanie na nástupné ostrovčeky; správanie 

sa pri jazde individuálnou dopravou 

(automobilom), miesto pre spolujazdca mladšieho 

ako 12 rokov (vzadu), používanie detských 

autosedačiek, resp. zádržných systémov, otváranie 

okien, zákaz vyhadzovania predmetov. 

Bezpečné miesta pre hry - dodržiavanie 

bezpečnej vzdialenosti od vozovky pri hre , pohyb 

na vymedzených miestach, nebezpečné miesta pre 

chodcov a ich značenie, pohyb v obytnej zóne. 

Železničné prejazdy - správanie sa pri 

prechádzaní železničnej trate, význam svetelných 

a zvukových signálov, závory, pohyb v blízkosti 

železničnej trate. 

Pohyb na bicykli, skateboarde, kolieskových 

korčuliach, atď. – podmienky pre jazdu na bicykli, 

skateboarde, kolieskových korčuliach, miesto 

a spôsob jazdy (jazda v obytnej zóne, rýchlosťou 

chôdze, držanie riadidiel, jazda jednotlivo, signály 

pri odbočovaní – prípade jazdy na bicykli), pohyb 

po chodníku pre chodcov popri bicykli, jazda po 

chodníku pre cyklistov (jazda vpravo), vyhýbanie 

Poznajú bezpečné 

miesta pre hry. 

Vedia privolať 

pomoc pri dopravnej 

nehode. 
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sa chodcom a protiidúcim cyklistom. 

Základná bezpečnostná výbava na bicykli, 

skateboarde a korčuliach (prilba, chrániče, 

rukavice). 

Základné poznatky o správaní pri dopravnej 

nehode (privolanie pomoci). 

 

 

Dopravné značky a zariadenia 
 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka 

cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Chápu význam 

dodržiavania 

uvedených 

značiek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdelenie podľa významu 

Výstražné: Pozor, priechod pre chodcov; Pozor, 

chodci; Pozor, cyklisti; Križovatka s vedľajšou 

cestou; Železničné priecestie bez závor. 

Zákazové: Zákaz vjazdu všetkých vozidiel. 

Príkazové: Stoj, daj prednosť v jazde! Daj 

prednosť v jazde električke! 

Informatívne: Jednosmerná premávka, Prvá 

pomoc, Telefón, Diaľnica, Cesta pre motorové 

vozidlá. 

Priečne a pozdĺžne čiary: Priečna súvislá čiara, 

Priečna súvislá čiara s nápisom STOP. 

Svetelné signály: Signál pre cyklistov so 

znamením „Stoj“(červené svetlo), „Pozor“ 

(oranžové svetlo), „Voľno“ (zelené svetlo). 

Žiak pozná 

uvedené značky a rešpektuje ich. 

 

 

Praktické cvičenia 
 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka cestnej 

premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Pomoc starším 

a telesne 

znevýhodneným osobám. 

Chôdza s bremenom, s vozíkom (do 60 cm 

šírky). Pozorovanie umiestnenia 

dopravných značiek v rôznych situáciách. 

Používanie zmyslových 

orgánov (oči, uši) v cestnej premávke. 

Vedia sa 

pohybovať 

s malým vozíkom po ceste. 

 

 

Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi 
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Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka cestnej 

premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Uvedomovať si 

možné 

nebezpečenstvá v 

zdanlivo pokojnej ulici. 

Správne reagovať na znamenia, ktoré vodiči 

dávajú (trúbenie, smerové svetlá, brzdové 

svetlá), vedieť predvídať zámer vodiča 

automobilu - poznať, kedy mieni odbočovať, 

kedy brzdí, zastavuje. 

Význam pestrých farieb v cestnej premávke, 

nosiť pestré oblečenie a doplnky, význam 

odraziek. 

Vedieť dať 

zreteľne prednosť 

vodičovi pri 

predchádzaní a 

naopak poznať, 

kedy mieni odbočovať. 

 

 

Podmienky premávky na cestách 
 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka cestnej 

premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Chápu riziká 

vyplývajúce 

z poveternostných vplyvov. 

Vplyv počasia na bezpečnosť chôdze: 

brzdenie, šmyk na vozovke suchej a mokrej, 

pokrytej blatom, lístím, snehom, poľadovica, 

kaluž; zlá viditeľnosť za dažďa, za hmly, pri 

snežení, za svitania, za súmraku, v noci. 

Riešenie premávky v okolí školy, v obci - 

hlavná cesta, úseky vyhradené chodcom, 

zastávky miestnej dopravy osôb. 

Poznajú 

nebezpečenstvá 

pre chodcov 

v prípade poľadovice. 

 

 

Technické podmienky premávky vozidiel 
 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka cestnej 

premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Dokážu zdvorilo 

upozorniť ak vidia takéto 

nedostatky. 

Význam a funkcia niektorých súčastí vozidiel 

(všeobecne): osvetlenie, smerové svetlá, 

brzdové svetlá, spätné svetlá, "hmlovky" 

(funkčnosť, čistota, pravidelná kontrola), 

zaistenie viditeľnosti zo všetkých strán vozidla 

(spätné zrkadielka), zádržné systémy 

(samonavíjacie bezpečnostné 

pásy - povinnosť pripútať sa, detské sedačky, 

podušky), čistota skiel, voda v ostrekovači. 

Vedia používať 

bezpečnostné pásy 

a autosedačky vo vozidlách. 

 

 

 

4.ročník 
kurz (4h teoretická časť+ 4h praktická časť) 
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Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky 

 
 

Hodnoty a postoje žiaka 

ako účastníka cestnej 

premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Rešpektovanie zákazu 

vchádzania na železničné 

priecestie ak sú 

spustené závory, fungujú 

svetelné a zvukové 

znamenia. Vytvoriť 

pozitívne postoje k práci 

opravnej 

polície a záchrannej 

služby. 

Základné podmienky a pravidlá pre  samostatnú jazdu na 

bicykli v cestnej premávke - vek 10 rokov, bezpečné 

oblečenie počas jazdy na 

bicykli v cestnej premávke, potrebné schopnosti, znalosti 

a zručnosti, nesprávne a nebezpečné 

spôsoby jazdy miesta a úseky, kam je cyklistom vjazd 

zakázaný (označenie dopravnými značkami); jazda na 

bicykli v obytnej zóne (umožnenie prejazdu ostatným 

vozidlám); pohyb 

cyklistu po chodníku (chôdza vedľa bicykla), osvetlenie 

bicykla pri zníženej viditeľnosti, vjazd 

na vozovku, jazda pri pravom okraji vozovky, zastavenie, 

bezpečné vychádzanie z vozovky, 

obchádzanie prekážky, predchádzanie, vyhýbanie 

sa protiidúcim vozidlám, pravidlá prednosti v jazde pri 

odbočovaní, prispôsobenie rýchlosti jazdy podmienkam 

vozovky s jednosmernou premávkou, znamenie o zmene 

smeru jazdy . 

Križovatky – križovatka riadená svetelnou signalizáciou, 

policajtom, prípadne inou 

oprávnenou osobou, svetelné signály a pokyny policajta a 

ich význam, radenie pred križovatkou, 

pravidlá prednosti v jazde pri odbočovaní, fázy 

odbočovania. 

Železničné priecestie - jazda cez železničné priecestie, 

prípady zákazu vchádzania na železničné priecestie 

(spustené závory, svetelné a zvukové znamenia, zvuk 

vlaku), označenie 

dopravnými značkami, radenie pred prejazdom. 

Bezpečnosť v tuneli - bezpečnostné 

zariadenia v cestných tuneloch, zásady jazdy 

v tuneli, správanie sa v tuneli v prípade 

mimoriadnej situácie (zápcha v tuneli, porucha 

alebo nehoda v tuneli, požiar v tuneli a pod.). 

Dopravné nehody - základné povinnosti účastníka 

dopravnej nehody (privolanie polície a 

podľa potreby záchrannej služby), nevyhnutná prvá 

pomoc. 

Vedia bezpečne vychádzať 

z vozovky, a prechádzať 

križovatkami. Poznajú 

základné povinnosti 

účastníka dopravnej nehody 

vedia privolať 

políciu a podľa potreby 

záchrannú službu. Ovládajú 

poskytovanie 

nevyhnutnej prvej pomoci. 

 

 

.Dopravné značky a zariadenia 
 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka 

cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 
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Dodržiavania základných 

pravidiel na chodníkoch, 

cestných komunikáciách 

z pohľadu chodca. 

Rozdelenie podľa významu 

Výstražné: Výstražný kríž pre železničné 

priecestie (jednokoľajové, viackoľajové); Návesná 

tabuľa (pred železničným priecestím). 

Zákazové: Zákaz odbočovania vpravo, Zákaz 

odbočovania vľavo, Zákaz predchádzania, Koniec 

zákazu predchádzania, Zákaz státia, Zákaz 

zastavenia. 

Príkazové: Prikázaný smer jazdy. 

Informatívne: Slepá ulica, Tunel, Hranica kraja, 

Zvýšenie počtu jazdných pruhov. 

Dodatkové tabuľky: Počet, Vzdialenosť. 

Šípky: Cyklistická smerová šípka, Smerové šípky, 

Predbežné šípky. 

Svetelné signály: Signál žltého svetla v tvare 

chodca, Signál pre opustenie križovatky, Signál 

pre zakázaný vjazd vozidiel do jazdného pruhu. 

Vedia vysvetliť rozdiel medzi  

výstražnými, 

zákazovými, príkazovými 

a informatívnymi 

dopravnými značkami. 

 

 

Praktické cvičenia 
 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka 

cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Žiak si uvedomuje 

ktoré jeho činnosti 

pri jazde na 

bicykli, môžu 

ohrozovať alebo 

obmedzovať iných 

chodcov. 

Uvedomujú si, že 

technický stav 

dopravného 

prostriedku 

a výstroj sú 

jedným 

z podmienok 

bezpečnosti pri cestnej 

premávke. 

Technika jazdy - nasadanie a rozbiehanie, priama jazda, 

zastavenie a zosadnutie z bicykla, jazda v oblúku, riadenie 

jednou rukou (ohliadnutie), pomalá jazda (držanie 

rovnováhy), predvedenie jednoduchej jazdy zručnosti. 

Vychádzanie od okraja vozovky (resp. vjazd na vozovku), 

jazda pri pravom okraji vozovky, 

zastavenie, obchádzanie, obchádzanie prekážky, 

predchádzanie. 

Odbočovanie vpravo, odbočovanie vľavo, 

radenie pred križovatkou s vyznačenými jazdnými 

pruhmi i bez nich. 

Prechádzanie križovatiek, okamžité riešenia 

jednoduchých situácii (2 - 3 aktéri), jazda 

križovatkou priamo, odbočovanie; prechádzanie 

križovatiek s riadenou premávkou. 

Nácvik znamenia rukou pri odbočovaní - osobitne nácvik 

pri odbočovaní vľavo. Nácvik radenia motorových vozidiel 

a bicyklov na križovatke v simulovaných podmienkach. 

„Slepý uhol“ vodičov najmä veľkých motorových vozidiel 

Nácvik jazdy za zníženej viditeľnosti- význam oblečenia a 

osvetlenia. 

Simulácia dopravnej nehody - opatrenia na 

mieste nehody, zistenie príčiny nehody a vinníka, 

poskytnutie prvej pomoci. 

Pozorovanie situácií v cestnej premávke - 

správanie a jednanie vodičov (i cyklistov) z 

hľadiska dodržovania pravidiel cestnej premávky: 

Ovládajú 

odbočovanie 

vpravo, 

odbočovanie 

vľavo, radenie 

pred križovatkou 

s vyznačenými 

jazdnými pruhmi i bez nich. 
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na križovatkách, pri odbočovaní, pri "dávaní 

prednosti" chodcom, pri vchádzaní do premávky, 

pri zastavovaní; rešpektovanie dopravných 

značiek. 

 

 

Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi a jazde v cestnej premávke 
 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka cestnej 

premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Chápať možný vznik 

nebezpečenstva v rôznych 

situáciách (vždy očakávať, 

že zo zákruty v protismere 

vyjde rozmerné vozidlo, 

že protiidúci vodič vojde do 

ľavej polovice vozovky, 

že vodič nebude rešpektovať 

pravidlá o prednosti v jazde 

možno len preto, že 

"malého"cyklistu nevidí a 

pod.). 

Vedieť rozpoznávať, chápať a využívať základné 

prvky zreteľnej jazdy (hlavne pri 

odbočovaní, vyhýbaní sa prekážkam, vychádzania, 

prejazdu križovatkami), t. j. včasné danie znamenia 

pažou, včasné a zreteľné danie prednosti v jazde a 

naopak z charakteru a zjavných znamení druhých 

vodičov usudzovať zámer či úmysel ich ďalšej jazdy 

(smerové svetlá, brzdové svetlá, spomalenie, 

zrýchlenie). 

Prispôsobovať jazdu podmienkam: stavu a 

typu bicykla, stavu vozovky a charakteru cesty, 

počasia, dennej dobe, hustote premávky atď. 

Používať pri jazdách na bicykli správny odev 

(nesmie prekážať, pestré sfarbenie) a prilbu. 

Pokiaľ' možno voliť cestu a trasy jazdy menej 

frekventovanými úsekmi obce a okolia obce. 

Vedia prispôsobovať 

svoju jazdu podmienkam: 

stavu a typu bicykla, stavu 

vozovky a charakteru cesty, 

počasia, dennej 

dobe, hustote premávky. 

Pozná nebezpečné 

a neprehľadné miesta a úseky 

pre cyklistov v obci a v jej 

okolí: 

zákruty, vrcholy stúpania 

hustá hmla, premávka 

vozidiel alebo chodcov, 

vyznačené prechody, 

železničné prejazdy bez 

zabezpečovacích zariadení 

a i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky premávky na cestách 
 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka cestnej 

premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Žiak vie 

prispôsobiť svoju 

jazdu povrchu cesty. 

Druhy povrchu cesty - asfaltový, betónový, 

dlažobné kocky, štrk a i. 

Vplyv počasia na bezpečnosť jazdy - jazda 

za zníženej viditeľnosti, stav vozovky 

(blato, kaluž, spadnuté lístie, piesok, na 

začiatku dažďa - 

možnosť šmyku, opatrné brzdenie). 

Vplyv dažďa, 

snehu 

a poľadovice na bezpečnosť jazdy. 

 

 

Technické podmienky premávky vozidiel 
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Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka cestnej 

premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Žiak chápe 

a kladne hodnotí 

význam dobrého 

technického stavu 

bicykla na bezpečnosť jazdy. 

Bicykel - povinné vybavenie bicykla (dve 

brzdy, zvonček, uzatvorené kolesové matice, ak nie 

sú krídlové, zátky alebo rukoväte na kormidle, 

osvetlenie - predný biely svetlomet, koncové 

červené svetlo, zdroj elektrického prúdu), odrazky  

- predná biela, zadná červená, oranžové (na 

kolesách a na pedáloch). 

Základná pravidelná údržba - čistota skiel 

osvetlenia a odraziek, funkčnosť všetkých častí 

povinného vybavenia, odstránenie nečistôt zo 

vzorky pneumatík a ich správne nahustenie, 

utiahnutie skrutiek a matiek, mazanie, mazacie 

miesta. 

Pozná povinné 

Vybavenie bicykla. 

 

 

 

13.5 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.  

13.5.1 Ciele učiva 

Cieľom uplatňovania prierezovej témy Ochrana života a zdravia je prispieť k tomu, aby (si) 

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. 

 

  Učivo, ktoré nie je samostatným predmetom je súčasťou výchovy a vzdelávania 

žiakov základných škôl. Poskytuje žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky 

a formuje ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života 

iných ľudí.  

Formatívna a informatívna zložka učiva sa prezentuje činnosťou žiakov:  

a)  morálnou, ktorá tvorí základ ich vlasteneckého a národného cítenia;  

b)  odbornou, ktorá  im umožňuje osvojenie vedomostí a zručností v sebaochrane a  

poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;  

c) psychologickou, ktorá pôsobí na proces adaptácie v požiadavkách záťažových 

situácií;  

d) fyzickou, pre ktorú je charakteristická tvorba predpokladov na dosiahnutie vyššej  
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telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž  

náročných životných situácií;  

 

 Kompetencie preberaného učiva zahŕňajú individuálne, medziľudské aspekty a 

pokrývajú formy správania, ktoré jednotlivec využíva na efektívnu a konštruktívnu účasť na 

spoločenskom živote v prípadoch riešenia konfliktov. Základné zručnosti v rámci tejto 

kompetencie zahŕňajú schopnosť účelne komunikovať v rozličných prostrediach a situáciách 

ohrozujúcich život a zdravie človeka. Tieto spoločenské a občianske kompetencie by mali 

ovplyvniť schopnosť žiakov zvládať stres a frustráciu, komunikáciu s inými ľuďmi a 

solidaritu pri riešení problémov širšej komunity ľudí.  

Možno predpokladať, že rozvíjaním týchto vlastností sa utvárajú požadované schopnosti 

potrebné pre občana v oblasti ochrany života a zdravia (OŽZ) a to nielen v aktuálnom čase 

počas vzdelávania v škole, ale aj v úlohe perspektívnej v dospelosti v rôznych zamestnaniach.  

  Absolvovaním učiva získavajú žiaci nevyhnutné vedomosti, zručnosti a návyky 

potrebné na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej 

situácie. Učivo obsahuje opatrenia a popis činností pri záchrane života, zdravia a majetku 

obyvateľov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Svojou humánnou podstatou 

má pre žiakov mimoriadny význam. Sebaochrana a vzájomná pomoc vychádza z práva 

každého občana byť včas varovaný pred hroziacim nebezpečenstvom varovnými signálmi, 

zabezpečený individuálnymi ochrannými prostriedkami , evakuáciou a ukrytím. Mimoriadna 

udalosť môže vzniknúť v rôznych častiach štátu kedykoľvek. Občania nemôžu očakávať 

okamžité poskytnutie pomoci. Z toho dôvodu musia byť schopní v rámci svojich možností 

chrániť svoje zdravie a poskytnúť pomoc iným osobám. Cieľom spoločnosti je pripraviť 

každého jedinca na život v prostredí , v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k 

tomu je aj poznávanie prírodného prostredia. Prioritne je učivo obsahom orientované na 

zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými 

nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť 

nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmu voči 

občanom nášho štátu.  

 V obsahu učiva je viac tém, ktoré sa odvíjajú zo základov takých oblastí, ktoré 

môžu prispieť k rozvoju vedomostí, zručností a návykov pre ochranu človeka a spoločnosti. 

Pre dosiahnutie cieľov využíva OŽZ daný tematický obsah, vhodné organizačné formy, 

metódy a prostriedky prispôsobené daným podmienkam. Opakovanie určitých zhodných 

prvkov a príbuznosti tém treba chápať z hľadiska cieľov v ročníku (vidieť, poznať, ovládať, 

získať poznatok a zručnosť).  

 

13.5.2 Spôsob realizácie prierezovej témy 

 

Ochrana života a zdravia sa bude realizovať ako súčasť učebného obsahu vyučovacích 

predmetov( telesná a športová výchova, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova) 

ale aj ako samostatná organizačná forma -  Didaktické hry - dvojdňový kurz (september) –

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

praktické osvojenie si učiva. 

 

 

13.5.3 Obsah tematických celkov v jednotlivých ročníkoch  
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Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom:  

 riešenie mimoriadnych situácií  

 civilná ochrana -zdravotná príprava  

 pohyb a pobyt v prírode  

 

1.ročník  

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

- naša obec – všeobecná charakteristika;  

- evakuácia školy v prípade ohrozenia – postup opustenia školy, miesto zhromaţdenia, presun 

do bezpečného priestoru;  

- signály civilnej ochrany a činnosť ţiakov po ich vyhlásení;  

- horľaviny a ich následky.  

b) Zdravotná príprava  

- vybavenie domácej lekárničky a jej vyuţitie pri poskytnutí prvej pomoci; nebezpečenstvo 

svojvoľného pouţitia liekov;  

- ošetrenie odrenín ruky, nohy, prstov a hlavy;  

- privolanie pomoci k zranenému;  

- význam symbolu Červený kríţ.  

c) Pohyb a pobyt v prírode  

- orientácia v mieste školy a jej okolí;  

- určenie svetových strán podľa slnka;  

- významné budovy a ich účel – zdravotné stredisko, lekáreň, pošta, telefón; predajne, 

ţelezničná a autobusová stanica, miestny úrad;  

- historické objekty našej obce – pamätné domy, zrúcaniny, pamätníky, múzeá, galérie;  

- poznávanie zelene v okolí obce;  

- správanie sa k osamelým zvieratám.  

 

 

2. ročník  

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

- moţnosti vzniku mimoriadnych udalostí v prírode a na objektoch;  

- zoznámenie sa s detskou ochrannou maskou (DM-1, CM3-3/h), určenie veľkosti;  

- druhy signálov civilnej ochrany a činnosť ţiakov na vyhlásenie varovného signálu 

„Všeobecné ohrozenie“;  

- evakuácia školy v prípade ohrozenia poţiarom;  

- protipoţiarne stanovište, kde sa nachádza zbor poţiarnej ochrany a spôsob jeho privolania;  

- nebezpečenstvá pri zaobchádzaní s elektrickým a plynovým zariadením;  

- zápalky, zapaľovače a horľaviny.  

b) Zdravotná príprava  

- kedy a kadiaľ do zdravotného strediska;  

- správanie sa v čakárni, u lekára a pri školských lekárskych prehliadkach;  

- pomoc lekárov chorým a zraneným;  

- ochrana pred chorobami, účelné obliekanie;  

- ochrana a prvá pomoc pri zistení kliešťa, uštipnutí zmijou, osou a včelou.  

c) Pohyb a pobyt v prírode  

- význam vody v prírode, pitie povrchovej vody;  
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- jedovaté rastliny, jedovaté huby;  

- zásady správneho a bezpečného správania sa v prírode;  

- zvieratá vo voľnej prírode, nebezpečenstvo besnoty;  

- značenie turistických chodníkov.  

 

3.ročník  

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

- evakuácia ţiakov pri ohrození školy a jej okolia – prírodné katastrofy, ţivelné pohromy a 

výhraţné správy;  

- varovné signály CO a činnosť ţiakov pri ich vyhlásení;  

- druhy mimoriadnych udalostí a spôsob ich vyhlasovania;  

- poloha školy, ulice, oboznámenie sa so zdrojmi ohrozenia.  

b) Zdravotná príprava  

- všeobecné zásady ochrany zdravia aplikované na časti ľudského tela a časti tváre; 

starostlivosť o chrup;  

- hygiena tela, bielizne, šiat;  

- správna ţivotospráva – jedlo, spánok, oddych, učenie;  

- ošetrovanie a obväzovanie prstov ruky, lakťa, oka, hlavy.  

c) Pohyb a pobyt v prírode  

- okolie našej obce, stanovište našej školy;  

- orientácia podľa poludňajšieho tieňa;  

- pribliţné určovanie významných budov a iných dominánt v okolí podľa svetových strán;  

- tvary zemského povrchu – rovina, pahorkatina, vysočina, kopec, hora, úbočie, svah, úpätie;  

- chránené územie, objekty a prírodné útvary v obci a jej okolí.  

 

4. ročník  

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

- nebezpečné látky v okolí školy (amoniak, chlór a pod.), zásady ochrany, prvá pomoc pri 

zasiahnutí organizmu;  

- pouţitie detskej ochrannej masky, nasadzovanie spoluţiakovi (DM-1, CM3-3/h);  

- význam a pouţitie improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany – protichemickej a 

protiradiačnej;  

- ukáţka detského ochranného vaku (DV-75) a detskej kazajky (DK-88);  

- činnosť pri varovných signáloch CO;  

- zásady vykonania čiastočnej hygienickej očisty.  

b) Zdravotná príprava  

- starostlivosť o vitálne ústroje ľudského organizmu;  

- zdravie a choroby, nákazlivé choroby a ochrana pred nimi;  

- obväzovanie nohy, kolena, lýtka, stehna;  

- jednoduché obväzovanie ovínadlami a šatkami pri povrchovom poranení rúk, nôh, prstov.  

c) Pohyb a pobyt v prírode  

- určovanie hraníc SR a susediacich štátov na mape;  

- určovanie nadmorských výšok na mape okolia;  

- jednoduchý odhad krátkych vzdialeností;  

- jednoduchý náčrt pochodu, kresba okolia stanovišťa – panoráma;  

- čítanie z mapy – podľa farieb a topografických značiek;  

- určovanie svetových strán na mape a podľa mapy;  

- starostlivosť o lesné zvieratá a vtáctvo;  

- význam čistého ovzdušia pre človeka a prírodu;  
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- zásady uhasenia ohniska.  

 

 

13.5.4 Obsahové a výkonové štandardy predmetu  

 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Tematický celok:  Riešenie  mimoriadnych udalostí – civilná obrana 

Naša obec – všeobecná charakteristika. Varovný 

signál. Povinnosti a činnosti ţiakov pri vyhlásení 

signálov pri vzniku mimoriadnych udalostí. Spôsob 

evakuácie školy v prípade ohrozenia poţiarom. 

Základné druhy horľavín a ich následky.  

 

1. Varovné signály a činnosť žiakov po varovaní  

Poznať signál „Všeobecné ohrozenie“ a činnosť po 

jeho vyhlásení.  

Povedz, ako sa dozvieš o hroziacom nebezpečenstve.  

Uveď, aký tón vydáva siréna pri signáli „Všeobecné 

ohrozenie“.  

Povedz, čím sa líši signál „Všeobecné ohrozenie“ od 

signálu „Ohrozenie vodou“.  

2. Evakuácia školy v prípade ohrozenia  

Poznať činnosti pri opustení školy v prípade hrozenia.  

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vymenuj, ktoré materiály v škole, triede sú horľavé.  

Ukáţ, kde stojíš v skupine pred odchodom z triedy.  

Povedz, ktorou cestou pôjdeš z triedy po vyhlásení 

signálu v prípade ohrozenia.  

Uveď príklad, kedy sa evakuuje škola.  

Urči miesto, kde sa v škole nachádza sklad civilnej 

ochrany.  

 

Moţnosti vzniku mimoriadnych udalostí. Druhy 

varovných signálov. Opatrenia na ochranu ţivotov, 

zdravia a majetku pri vzniku mimoriadnej udalosti. 

Spôsob evakuácie. Detská ochranná maska a jej 

pouţitie. Pravidlá správania sa v prípade ohrozenia 

poţiarom. Protipoţiarne stanovište. Nebezpečenstvo 

hroziace pri manipulácii so zápalkami, zapaľovačmi a 

horľavinami, s elektrickým a plynovým zariadením.   

1. Mimoriadne udalosti – možnosti vzniku  

Poznať riziká, ktoré ohrozujú ţivot, zdravie, majetok.  

Charakterizuj svojimi slovami pojem mimoriadna 

situácia, udalosť.  

Povedz aspoň dve moţnosti vzniku mimoriadnej 

udalosti v prírode a na objektoch.  

Povedz, kde v blízkosti školy a tvojho bydliska môţe 

dôjsť k vzniku mimoriadnej udalosti.  

Urči, ako znie tón pri vyhlásení varovného signálu 

„Všeobecné ohrozenie“.  

2. Požiarna ochrana  

Osvojiť si pravidlá evakuácie pri ohrození poţiarom.  

Popíš únikovú cestu v prípade vyhlásenia evakuácie 

pri vzniku poţiaru.  

Uveď, kto a ako vyhlási signál „Horí“ na škole.  

Povedz, komu a ako je potrebné ohlásiť poţiar.  

Poznať nebezpečenstvo pri manipulácii s materiálom 

umoţňujúcim vznik poţiaru.  

Vysvetli nebezpečenstvo pouţitia otvoreného ohňa v 

blízkosti horľavých a výbušných látok.  

Urči, kde v škole sú umiestnené hasiace prístroje.  

Povedz, čo všetko je potrebné skontrolovať pred 

odchodom z domu do školy, aby nedošlo k poţiaru.  

3. Prostriedky individuálnej ochrany  

Poznať základné prostriedky ochrany jednotlivca.  

Vymenuj beţné dosiahnuteľné prostriedky ochrany 

jednotlivca.  

Povedz, pomocou čoho a ako sa zisťuje veľkosť 

ochrannej masky.  
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Charakteristika jednotlivých druhov mimoriadnych 

udalostí. Druhy a spôsob vyhlásenia varovných 

signálov. Opatrenia na ochranu ţivotov, zdravia a 

majetku pri vzniku mimoriadnej udalosti. Moţné 

zdroje ohrozenia vzhľadom na polohu školy. Spôsob 

evakuácie v prípade ohrozenia školy a jej okolia – 

havária, ţivelná pohroma, katastrofa. Povinnosti ţiakov 

pri organizácii evakuácie.  

 

1. Mimoriadne udalosti  

Poznať druhy mimoriadnych udalostí a spôsob ich 

vyhlásenia.  Charakterizuj ţivelnú pohromu, haváriu, 

katastrofu.   Povedz, čo urobíš keď zaznie siréna a 

nenachádzaš sa v škole ani doma, ale vonku.  

Povedz, ako sa dozvieš o hroziacom nebezpečenstve a 

vzniku mimoriadnej udalosti. Uveď, ako dlho počuť 

sirénu pri signáli „Všeobecné ohrozenie“.  

Uveď miesta moţností vzniku mimoriadnych udalostí 

v okolí školy, bydliska.  

Vymenuj najčastejšie poţiarne nedostatky (poruchy) v 

škole, v domácnosti.  

2. Evakuácia  

Osvojiť si základné zákony pri evakuácii školy.  

Povedz, ako sa môţeme evakuovať z ohrozeného 

priestoru. Vymenuj, ktoré veci sa odporúčajú vziať si 

zo sebou pri evakuácii – evakuačná batoţina.  

Uveď hmotnosť evakuačnej batoţiny pre deti. 

 

  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Nebezpečné (zdraviu škodlivé) látky. Moţnosti 

výskytu nebezpečných látok v okolí školy. 

Predlekárska pomoc v prípade zasiahnutia organizmu 

zdraviu škodlivými látkami. Opatrenia na ochranu 

ţivotov, zdravia v prípade vzniku mimoriadnej 

udalosti. Čiastočná hygienická očista a jej význam pre 

ochranu zdravia. Detské ochranné prostriedky 

(ochranná maska, kazajka, vak), ich význam a 

pouţitie.  

 

1. Nebezpečné látky – druhy, zásady ochrany  

Získať prehľad o nebezpečných látkach vyskytujúcich 

sa v okolí školy a bydliska.  

Vymenuj aspoň tri priemyselné podniky (závody), 

ktoré v okolí školy a bydliska pracujú s nebezpečnými 

látkami.  

Povedz, ktoré zdraviu škodlivé látky poznáš.  

Urči, v ktorom smere sa šíri nebezpečná látka pri 

poveternostných podmienkach a ktorým smerom 

opustíš ohrozený priestor.  

Povedz, načo môţu byť pouţité nebezpečné látky v 

prípade teroristického útoku.  

2. Detské prostriedky individuálnej ochrany  

Poznať základné prostriedky ochrany detí.  

Vymenuj najzákladnejšie prostriedky detskej ochrany 

dýchacích ciest a očí.  

Uveď vek detí pre pouţitie ochrannej masky DM 1.  

Vymenuj najznámejšie prostriedky na improvizovanú 

ochranu celého tela.  

Urči, v akej polohe je maska v prípade jej nasadenia.  

Uveď základné činnosti pri čiastočnej hygienickej 

očiste tela a vysvetli jej význam.  

 

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Tematický celok:    Pohyb a pobyt v prírode 

Orientácia v mieste školy a jej okolí. Osvojiť si 

vedomosti, zručnosti a pohyb v teréne podľa 

prírodných úkazov. Základné informácie o 

významných budovách a ich účele. Historické 

objekty v obci a jej okolí.  

 

1. Orientácia v mieste školy a jej okolí  

Poznať svoju školu.  

Uveď názov ulice, na ktorej sídli škola.  

Urči miesto tvojej triedy v budove školy.  

Ukáţ na pláne školy jedáleň, telocvičňu, východ z 

budovy.  

Poznať okolie školy.  

Vymenuj najmenej dve ulice, ktorými prechádzaš 

cestou z domu do školy.  

Uveď presnú adresu svojho bydliska.  



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

 

 

 

 

2. Určovanie svetových strán  

Poznať svetové strany  

Ukáž, kde na obzore vychádza a kde zapadá slnko.  

Vysvetli určovanie svetových strán podľa slnka.  

3. Významné budovy a ich účel  

Poznať významné budovy v mieste bydliska a školy 

Popíš presné miesto, kde sa nachádza zdravotné 

stredisko v obci.  

Uveď pribliţné miesto pošty.  

Vymenuj dopravné prostriedky, pomocou ktorých sa 

dostaneš do školy.  

Zhotov jednoduchý náčrt dôležitých budov v okolí 

školy a mieste bydliska.  

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Význam vody v prírode a jej konzumácia. Zásady 

správneho a bezpečného správania sa v prírode. 

Jedovaté huby. Značenie turistických chodníkov.  

 

1. Príroda – charakteristika a význam  

Charakterizovať význam vody v prírode.  

Povedz, ktorá rieka preteká v mieste tvojho bydliska, 

alebo okolí.  

Povedz, čím sa znečisťuje voda v prírode.  

Poznať jedovaté huby.  

Rozlíš jedovaté huby na obrázku.  

2. Správanie sa a pohyb v prírode  

Poznať zásady pohybu a pobytu v prírode.  

Povedz, prečo nemáme poškodzovať prírodu.  

Opíš moţné následky nesprávneho ukrytia pred 

bleskom.  

Poznať turistické chodníky.  

Urči miesto, kde sa nachádza najbliţší turistický 

chodník v okolí školy, obce.  

Popíš, ako sa označujú turistické chodníky.  

 

Okolie obce, chránené územia, objekty a prírodné 

útvary. Orientácia podľa poludňajšieho tieňa. Hlavné 

a vedľajšie svetové strany. Významné budovy a 

dominanty v okolí. Tvary zemského povrchu.  

 

1. Orientácia v teréne  

Poznať stanovište a okolie školy.  

Urči najvýhodnejšie miesto v okolí školy na 

pozorovanie.  

Povedz, ako určujeme svetové strany podľa tieňa.  

Urči hlavné svetové strany podľa poludňajšieho tieňa.  

Vymenuj hlavné a vedľajšie svetové strany.  

Určiť významné budovy podľa svetových strán.  

Ukáţ hlavné svetové strany pred vchodom do školy.  

Nakresli, čo dôleţité sa nachádza severne, východne, 

západne a juţne od vchodu do školy.  

Povedz, ktoré sú hlavné časti kompasu, alebo buzoly.  

Urči, na ktorú svetovú stranu ukazuje tmavý koniec 

strelky.  

Urči pomocou kompasu alebo buzoly, čo sa nachádza 

od vášho stanovišťa na vedľajších svetových stranách.  

2. Tvárnosť krajiny  

Charakterizovať tvárnosť okolia obce, mesta.  

Uveď rozdiel medzi rovinou a pahorkatinou.  

Povedz, ktorý je najvyšší vrch v okolí obce. 

Opíš Vysoké Tatry z hľadiska tvárnosti 

Hranice Slovenskej republiky a ich poloha k 

susedným štátom na mape. Význam čistého ovzdušia 

pre človeka a prírodu. Základné zásady pri táborení v 

prírode. Základné úkony práce s mapou – určovanie 

svetových strán podľa mapy, čítanie z mapy podľa 

1. Mapy, základné činnosti pri práci s mapou  

Vedieť základné úkony pri práci s mapou.  

Urči na mape sever a ostatné svetové strany.  

Uveď štáty, s ktorými máme spoločné hranice.  

Ukáţ na mape miesto kde ţiješ.  
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farieb a základných topografických značiek, určovanie 

nadmorských výšok a jednoduchý odhad krátkych 

vzdialeností. Jednoduchý náčrt pochodu, 

panoramatický náčrt. 

Poznať základné topografické značky a čítanie z 

mapy.  

Urči na mape Slovenska najznámejšiu níţinu a 

vysočinu.  

Uveď farbu, ktorá sa pouţíva pre označenie riek a 

jazier na mape.  

Nájdi na mape dve jaskyne.  

Poznať obsah mapy.  

Povedz, podľa čoho určíš, kde je na mape sever.  

Povedz, akou topografickou značkou sa značí obec, 

cesty a ţeleznice.  

Ukáţ na mape vrstevnicu a charakterizuj ju.  

 

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Urči výškový rozdiel dvoch ľubovoľných bodov na 

mape.  

2. Typy náčrtov a zhotovenie jednoduchého náčrtu  

Zhotovenie jednoduchých náčrtov pochodu.  

Nakresli jednoduchý plán (situačný náčrt) ulice, na 

ktorej sa nachádza škola.  

Popíš rozdiel medzi situačným a panoramatickým 

náčrtom.  

Vedieť vysvetliť odhad vzdialeností.  

Urči dĺţku svojho kroku a dvojkroku.  

Opíš spôsob jednoduchého odhadu vzdialenosti 

krokovaním.  

 

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Tematický celok:  Zdravotná príprava 

Význam poskytnutia prvej pomoci. Vybavenie 

domácej lekárničky a jej vyuţitie. Nebezpečenstvo 

svojvoľného pouţitia liekov. Význam symbolu 

Červený kríţ. Spôsob privolania pomoci k zranenému. 

Ošetrenie jednoduchých poranení rúk, nôh a hlavy.  

 

1. Prvá pomoc s použitím domácej lekárničky  

Poznať a charakterizovať prvú pomoc.  

Povedz, komu je potrebné nahlásiť úraz.  

Nakresli znak (symbol) Červeného kríţa, ktorý vidíš 

na lekárničke.  

Poznať funkciu domácej lekárničky Povedz, prečo deti 

nesmú svojvoľne uţívať lieky.  

Vymenuj tri lieky alebo zdravotné pomôcky, ktoré by 

nemali chýbať v domácej lekárničke.  

Uveď tri najdôleţitejšie obväzové pomôcky.  

Povedz, kde všade by nemala chýbať lekárnička.  

2. Jednoduché rany  

Poznať postup ošetrenia jednoduchých poranení.  

Urči, akým prostriedkom vyčistíš ranu.  

Vysvetli, na čo slúţia rýchloobväzy (náplasti).  

Ukáţ na spoluţiakovi ošetrenie odreniny chrbta ruky.  

 

Návšteva lekára v zdravotnom stredisku. Správanie sa 

v zdravotníckych zariadeniach. Úloha lekára pri 

pomoci chorým a zraneným. Prevencia pred 

chorobami a preventívne opatrenia proti uštipnutiu 

hmyzom.  

 

1. Významné strediská z hľadiska zdravotnej prevencie 

a liečenia  

Poznať významné zdravotnícke zariadenia.  

Uveď, kde sa nachádza zdravotné stredisko v mieste 

tvojho bydliska.  

Opíš, na aký účel slúţi ľuďom nemocnica.  

Vysvetli, ako sa správať v čakárni u lekára.  

2. Starostlivosť o zdravie  
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Poznať zásady starostlivosti o zdravie.  

Vysvetli význam povolania lekár.  

Uveď, akých lekárov si navštívil a ako pomáhajú 

chorým a raneným.  

Povedz, ktorým športom si upevňuješ zdravie.  

Uveď, aká strava je pre človeka najzdravšia.  

3. Nepríjemné poranenia  

Poznať zásady ošetrenia nepríjemných poranení.  

 

 

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Uveď, na aké poranenie pouţiješ studený obklad.  

Povedz, pomocou čoho vytiahneš ţihadlo zapichnuté v 

koţi.  

Povedz názov jediného jedovatého hada u nás.  

Charakterizuj, ako vyzerá miesto so zahryznutým 

kliešťom.  

 

Zásady ochrany zdravia. Hygiena tela a starostlivosť o 

chrup. Správna ţivotospráva. Ošetrovanie a 

obväzovanie rán na prstoch ruky, lakťa, oka a hlavy.  

 

1. Ochrana zdravia  

Poznať časti ľudského tela a zásady správnej 

ţivotosprávy.  

Vymenuj hlavné časti ľudského tela.  

Povedz, ako sa máš správne starať o svoje zuby.  

Povedz, prečo človek potrebuje pravidelný a 

dostatočný spánok.  

Vymenuj základné zásady správnej ţivotosprávy.  

2. Prvá pomoc pri poranení hornej končatiny a hlavy  

Poznať zásady ošetrenia a obväzovania. 

Vysvetli, prečo je potrebné kaţdé poranenie okamţite 

ošetriť.  

Popíš, ako by si ošetril povrchové poranenie hlavy.  

Ukáţ na spoluţiakovi ošetrenie odreniny lakťa.  

Na poranené prsty ruky pouţi správny obväz.  

 

Základné ţivotné funkcie ľudského organizmu a ich 

význam. Hodnota zdravia, nákazlivé choroby a 

ochrana pred nimi. Pojmy prvej pomoci. Obväzová 

technika kolena a lýtka. Pouţitie trojrohej šatky pri 

znehybnení hornej končatiny. Zásady poskytovania 

prvej pomoci pri jednoduchých poraneniach.  

 

1. Základné životné funkcie  

Poznať, kedy človek potrebuje prvú pomoc.  

Povedz, čo patrí k základným ţivotným funkciám 

ľudského tela.  

Uveď, ako realizujeme kontrolu vedomia.  

Ukáţ na spoluţiakovi, kde poloţíme ruky pri kontrole 

dýchania.  

Ukáţ miesta, kde nahmatáme pulz.  

2. Praktické precvičenie obväzovej techniky pri 

jednoduchých poraneniach horných a dolných 

končatín  

Poznať zásady obväzovej techniky.  

Uveď, kedy pouţívame obvínadlo a kedy šatkový 

obväz.  

Vysvetli, na čo musíme dávať pozor pri prikladaní 

obvínadla.  

Demonštruj, ako sa prikladá obvínadlo.  

Ukáţ dva spôsoby ako upevníme koniec obvínadla.  

Demonštruj na spoluţiakovi špirálový obväz lýtka a 

znehybnenie hornej končatiny trojrohou šatkou 
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13.6 Regionálna výchova a  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 Slovenskej republiky. Poznanie svojho 

regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva prispieva k formovaniu kultúrnej identity a 

postupnému rozvíjaniu historického vedomia žiakov.  

 

13.6.1 Ciele regionálnej výchovy a ľudovej kultúry 

 

Cieľom uplatňovania prierezovej témy Regionálna výchova a ľudová kultúra 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. 

 

Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a 

kultúru vlastnej obce – na funkčné využívanie historických regionálnych ukážok: môj 

rodný kraj – kraj, kde žijem; škola a jej okolie; moja trieda; obec, v ktorej žijem; čo sa mi v 

našom kraji najviac páči; čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, 

sochy a i.), história, (osídlenie), povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť 

vo všetkých smeroch napr. ekonomika); jej flóru a faunu – význam ochrany prírody, lesa, 

vody, živočíchov – objavujeme Slovensko – objavovanie a spoznávanie prírodných krás a 

zaujímavostí Slovenska; povesťami opradené pohoria – cestujeme po Slovensku – 

oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu; povesti z veľkých a starých miest 

Slovenska; zvyky a tradície; ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším obyvateľom); 

pripomíname si našich predkov – vychádzať z rodinného prostredia t.j. téma – RODINA – 

rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi (starými rodičmi, známymi) na 

besedy; rozhovory so žiakmi o minulosti ich regiónu a pod. Vedieť sa orientovať v 

turisticky a historicky atraktívnych miestach Slovenska.  

Základom našej kultúrnej identity, ako aj zdrojom historického vedomia, patriotizmu a 

vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, je tradičná ľudová kultúra – kultúra, 

ktorú vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva – využitie danosti 

regiónu, návšteva ľudového majstra, dielne, výstavy – spoznávanie tradičných ľudových 

remesiel, ľudovoumeleckých výrobkov regiónu, tradičné jedlá, vlastná tvorba (remeslá), 

spoznávanie staviteľských pamiatok v regióne, obci, poznatky využiť vo výtvarnom 

zobrazovaní; tvorba zbierky ľudovej hudobnej kultúry, jej prezentácia (piesne, zvyky 

regiónu, vlastná tvorba – spevník regiónu); poznávanie vyčítaniek, hádaniek, básní, ľudovej 

piesne, tanec, ľudové kroje (hudobný, pohybový, výtvarný prejav), príslovie, porekadiel, 

pranostík, bájok, rozprávok: ľudových, autorských, povestí a pod. – skúmanie vlastnej 

kultúry, skúmať a objavovať vlastnú kultúru a spoznávať iné kultúry v oblasti ľudových 

tradícií.  

Význam na kultivácii osobnosti žiaka má zaradenie prierezovej témy do estetickej výchovy a 

pri rozvíjaní talentu žiaka vo všetkých druhoch umenia vo voľnočasových aktivitách, ako 

napr. v základných umeleckých školách (vo všetkých jej odboroch), v centrách voľného 

času, tiež v zakladaní speváckych či tanečných súborov, divadielok a pod.  
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Týmito aktivitami pomôžeme pri vytváraní predpokladov u žiakov na pestovanie a rozvíjanie 

citu ku kráse k tradičnému ľudovému umeniu a uchovávaniu kultúrneho dedičstva 

našich predkov.  
Pod regionálnou kultúrou rozumieme súhrn produktov (hmotných a nehmotných) ľudskej 

činnosti, ktoré sa viažu na konkrétnu obec alebo región. Regionálna kultúra zahŕňa v sebe 

lokálne a regionálne kultúrne dedičstvo, ako aj živé kultúrne prejavy fungujúce v 

každodennom živote, pri sviatkoch a slávnostiach. Regionálna kultúra nadväzuje na 

regionálne kultúrne tradície a pokladá ich za dôležitú súčasť historickej pamäte i za zdroj 

identity obce alebo regiónu.  

 

13.6.2 Spôsob realizácie prierezovej témy 

 

Regionálna výchova a  ľudová kultúra sa bude realizovať ako súčasť učebného obsahu  

všetkých povinných predmetov, najmä prvouky, prírodovedy, vlastivedy, slovenského jazyka 

a literatúry, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy a etickej výchovy.  

 

Vhodnými formami sú tiež projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne a pod.  

 

 

Tematické celky:  

1. Môj rodný kraj  

2. Objavujeme Slovensko  

3. Tradičná ľudová kultúra. 

 

Prehľad tém v jednotlivých tematických celkoch 

 
Tematický celok:  Môj rodný kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad tém 

– moja rodina,  

– škola, okolie školy,  

– obec, mesto, v ktorom žijem (poloha, história a súčasnosť),  

– rozprávky, príbehy, legendy spojené s históriou obce, mesta,  

– tradičné regionálne zvyky, obyčaje,  

– kultúrne pamätihodnosti, monumenty obce, mesta,  

– regionálne múzea, prírodovedné múzeá, galérie, skanzeny,  

– významné osobnosti regiónu,  

– prírodné krásy regiónu,  

– náučné chodníky v regióne,  

– chránené rastliny a živočíchy na území regiónu,  

– minerály, skameneliny, jaskyne na území regiónu,  

– tradičné produkty a zamestnania v regióne,  

– umelecké produkty, tradičné ľudovoumelecké remeslá regiónu,  

– miestne a regionálne jazyky.  
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Tematický celok: Objavujeme Slovensko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad tém 

– spoznávanie regionálnej kultúry a najtypickejších prejavov kultúr iných regiónov 

Slovenska v oblasti ľudových tradícií,  

– spoznávanie základných znakov ľudovej kultúry národností žijúcich na Slovensku,  

– výber z historických, kultúrnych pamätihodností Slovenska (hrady, zámky, architektúra,  

– flóra a fauna na Slovensku,  

– chránené územia na Slovensku,  

– ľudové piesne a tance, dramatické a výtvarné umenie, tradičné ľudovoumelecké remeslá z 

regiónov Slovenska,  

– geografické zvláštnosti Slovenska, geografické a prírodné monumenty, jaskyne a i.,  

– významné osobnosti rôznych oblastí kultúry a histórie Slovenska.  

  

 

 

Tématický celok: Tradičná ľudová kultúra 

Tradičnú ľudovú kultúru vnímame ako formy kultúrneho prejavu podporujúcu zachovanie kultúrnej identity. 

Kultúrnu identitu chápeme ako súhrn postojov, návykov, tradícií, hodnôt, interpretácií a 

sebainterpretácií, spôsobov myslenia, cítenia a konania (vzorcov správania), ktoré charakterizujú 

organizovanú skupinu ľudí, jej kolektívnym, spoločným výtvorom.  

Tradičná ľudová kultúra je súhrn hmotných a nehmotných produktov ľudskej činnosti, vytvorených v 

tradičných spoločnostiach. Prenášala sa z generácie na generáciu ústnym podaním, napodobňovaním a v 

podstatne menšej miere písomnou formou.  

Tradičná ľudová kultúra ako ucelený a živý systém zanikala postupne s modernizáciou spoločnosti, jej javy sa 

stali zdrojom kultúrnej a spoločenskej identity, zdrojom historického vedomia, patriotizmu a vzdelanosti, 

poznávania kultúrnej rozmanitosti, nástrojom tolerancie, občianskej súdržnosti a porozumenia medzi národmi. 

Je súčasťou materiálneho a duchovného bohatstva Slovenskej republiky. Uchováva sa ako prejav lokálneho, 

regionálneho alebo kultúrneho dedičstva Slovenska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad tém 

Tradičná hmotná kultúra Tradičná nehmotná kultúra 

– ľudové staviteľstvo,  

– domácke a tradičné remeselné 

výrobky,  

– tradičné remeslá (ich história),  

– produkcia potravín a strava,  

– odev (kroje na dedine),  

– výtvarné umenie a i.,  

 

– ústne tradície a prejavy vrátane jazyka 

(ľudová slovesnosť, nárečia),  

– interpretačné umenie (ľudové hudba, piesne, 

tance, hry),  

– spoločenské praktiky, zvyky,  

– rituály a slávnostné udalosti,  

– tradície spojené s náboženskými sviatkami 

(napr. vianočné, veľkonočné a i.),  

– zvyky a obyčaje súvisiace s prírodou a 

vesmírom,  

– folklórne tradície (prejavy tradičnej ľudovej 

kultúry: ústne, herné, dramatické, spevné, 

tanečné a hudobné).  

 

 

 

13.7 Osobnostný a sociálny rozvoj                                                        
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Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj má nadpredmetový charakter, prelína sa celým 

vzdelávaním. 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. Usmerňuje ich v tom, ako 

chrániť svoje zdravie a odolávať rizikám. Pri správnom uplatňovaní významne prispieva k 

pozitívnej sociálnej klíme školy a dobrým vzťahom medzi pedagógmi a žiakmi.  

 

13.7.1 Ciele prierezovej témy 

 

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. 

 

13.7.2 Spôsob realizácie prierezovej témy 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj  sa bude realizovať ako súčasť učebného obsahu  viacerých 

vyučovacích predmetov. 

 

 

13.8 Výchova k manželstvu a rodičovstvu  

 

Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov na 1. stupni je príprava na zodpovedné 

medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v 

oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými 

normami. Pri realizácii tém je nevyhnutné vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej 

triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga. 

Škola môže využiť aj pomoc alebo služby relevantných odborníkov.  

 

13.8.1 Ciele Výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

 

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

 osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré 

ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;  

 získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských vzťahov; 

 uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo 

svojom (každodennom) živote. 

. 
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13.8.2 Spôsob realizácie prierezovej témy 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu sa bude realizovať ako súčasť učebného obsahu  

viacerých vyučovacích predmetov. 

Aktivity školy v rámci tejto prierezovej témy v aktuálnom školskom roku sú 

rozpracované v koncepcii s rovnakým názvom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

 

 

 

 

14 Poznámky: 

 

 šk.rok 2016/2017 

A) V šk. roku 2016/2017 škola pokračuje v týchto projektoch: 

    a) Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovanie sociálno-patologických javov  

v školskom prostredí. 

   b) Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety. 

   c) Profesijný a kariérny rast pedagogických a odborných zamestnancov. 

   d) Aktivizujúce metódy vo výchove. 

   e) Mliečny program. 

   f) Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva. 

   g) Dielne. 

   h) Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania. 

 

 

B) Riaditeľ školy v šk. roku 2016/2017  stanovuje začiatok vyučovania podľa odseku 1 §6 

vyhlášky č. 320/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov na 7.45 hod. 

 

C) Riaditeľ školy v šk. roku 2016/2017 podľa odseku 7 §6 vyhlášky č. 320/2008 Z.z. v znení 

neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy určuje poradie 

a dĺžku prestávok takto:  

  1.h 7.45h – 8.30h     → 1.prestávka             8.30h – 8.40h 

  2.h 8.40h – 9.25h     → 2.prestávka veľká  9.25h – 9.45h 

  3.h 9.45h – 10.30h   → 3.prestávka         10.30h – 10.40h 

  4.h 10.40h – 11.25h → 4. prestávka       11.25h – 11.35h 

  5.h 11.35h – 12.20h → 5.prestávka       12.20h – 12.30h 

  6.h 12.30h – 13.15h → 6.prestávka       13.15h – 13.45h 

  7.h 13.45h – 14.30h  

 

D) Žiaci na prvom stupni ZŠ sa vyučujú v 3.-4 ročníku podľa ŠkVP, ktorý nadväzuje na 

záväzný Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, 

ISCED 1 - primárne vzdelávanie. Učebné plány sú zostavené podľa štátnych Rámcových 

učebných  plánov – platných od 1.9.2011. Schválilo ich Ministerstvo školstva, vedy, výskum 

a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7881/18674:1-921 ako 

súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom 

slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011.  

Žiaci na prvom stupni ZŠ v 1. a 2.ročníku sa vzdelávajú podľa inovovaného ŠkVP 
nadväzujúceho na záväzný inovovaný ŠVP. Učebné plány v 1.a 2.ročníku sú zostavené podľa 

štátnych Rámcových učebných  plánov – platných od 1.9.2015. Schválilo ich Ministerstvo 

školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 6. februára 2015 pod číslom 2015-

5129/1758:1-10A0 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie s 

vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2015. 

 

E) Vyučovacia hodina má 45 minút.  

F) Na hodinách TEV sa žiaci a žiačky vyučujú spoločne. 

G) Žiaci sa vyučujú v I. a II. triede NBV v alternácii s ETV. Keďže žiakov, ktorí sa prihlásili 

na vyučovanie ETV v týchto triedach je menej ako 12, sú žiaci z týchto tried pri vyučovaní 
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ETV spojení a učia sa v jednej triede(§15 ods. ods.2  vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 320/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov). 

 

CH)  Individuálne začlenení žiaci: 

 

a) žiaci s mentálnym postihnutím(ďalej MP) Variant A: 

Postupujú podľa učebných plánov bežných základných škôl. Obsah vyučovania 

v jednotlivých predmetoch je zhodný s obsahom špeciálnej ZŠ(podľa  pokynov POP 

na šk. rok 2015/2016(kapitola 2.4, odsek 5)). Zápis do TK cez lomítko – jeho učivo 

ŠZŠ. Výchovy budú klasifikované – obsah učiva v jednotlivých predmetoch je zhodný 

s obsahom učiva  intaktných žiakov, nezapisuje sa zlášť do TK. 

 

2.ročník - 2žiaci s MP 

SJL a MAT – obsah učiva ŠZŠ 1.roč, zápis do TK cez lomítko, klasifikácia známkou. 

PVO  – obsah učiva ŠZŠ 1.roč. VUC, klasifikácia známkou 

ZBN - obsah 2.roč. int. žiaci – neklasifikovaní – abs. 

TSV, HUV , VYV,  ETV, NBV, – obsah 2.roč. int. žiaci – klasifikovaní. 

 

I) Podrobná organizácia školy, plány MZ, ŠKD, výchovného poradcu a koordinátora pre 

žiakov s ŠVVP, plán zasadnutí pepagogických rád, pracovných porád, rodičovských združení, 

hlavné ciele a úlohy v šk. roku sú podrobné rozpracované v Pláne práce školy na aktuálny 

školský rok. 

 

 

15 Skratky predmetov: 
- skratky predmetov a krúžkov sú použité z http://www.uips.sk/ciselniky/ine-ciselniky. 

 

16 Spôsob vedenia pedagogickej dokumentácie. 
- viz. interný predpis 007/2014 

 

17 Prílohy – aktuálne koncepcie rozpracované na podmienky školy  

 

V šk. roku 2016/2017 škola realizuje tieto ďalšie programy a koncepcie, ktoré tvoria súčasť 

ŠKvP  a tvoria samostatné prílohy: 

A) Koncepcia enviromentálnej výchovy. 

B) Koncepcia globálneho vzdelávania. 

C) Koncepcia prevencie šikanovania. 

D) Koncepcia vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií. 

E) Koncepcia duševného zdravia. 

F) Koncepcia aktualizácie ozdravenia výživy obyvateľstva SR. 

G) Koncepcia ochrany žiakov pri používaní internetu. 

H) Koncepcia implementácie stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti na ZŠ. 

CH) Preventivne programy školy – sociálno-patologické javy. 

I) Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu. 

J) Projekt škola podporujúca zdravie. 

K) Koncepcia práv dieťaťa. 

L) Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 

2014 – 2020.  

http://www.uips.sk/ciselniky/ine-ciselniky
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M) Národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005-2015  

N) Boj proti obchodovaniu s ľuďmi 

O) Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015-2019 

P) Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva 

s výhľadom do roku 2020. 

R) Koncepcia výchovy a vzdelávania národnostných menšín  

S) Koncepcia - Národný akčný plán na prevenciu obezity 

T) Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

U) Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou 

V)Koncepcia Stratégia slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 .  
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Poznámky: 

 

  šk.rok 2017/2018 

1.  V šk. roku 2017/2018 škola pokračuje v týchto projektoch: 

    a) Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovanie sociálno-patologických javov  

v školskom prostredí. 

   b) Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety. 

   c) Profesijný a kariérny rast pedagogických a odborných zamestnancov. 

   d) Aktivizujúce metódy vo výchove. 

   e) Mliečny program. 

   f) Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva. 

   g) Dielne. 

   h) Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania. 

   ch) Odborné učebne. 

 

2. Riaditeľ školy v šk. roku 2017/2018  stanovuje začiatok vyučovania podľa odseku 1 §6 

vyhlášky č. 320/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov na 7.45 hod. 

 

3. Riaditeľ školy v šk. roku 2017/2018 podľa odseku 7 §6 vyhlášky č. 320/2008 Z.z. v znení 

neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy určuje poradie 

a dĺžku prestávok takto:  

  1.h 7.45h – 8.30h     → 1.prestávka             8.30h – 8.40h 

  2.h 8.40h – 9.25h     → 2.prestávka veľká  9.25h – 9.45h 

  3.h 9.45h – 10.30h   → 3.prestávka         10.30h – 10.40h 

  4.h 10.40h – 11.25h → 4. prestávka       11.25h – 11.35h 

  5.h 11.35h – 12.20h → 5.prestávka       12.20h – 12.30h 

  6.h 12.30h – 13.15h → 6.prestávka       13.15h – 13.45h 

  7.h 13.45h – 14.30h  

 

4. Žiaci na prvom stupni ZŠ sa vyučujú v 4 ročníku podľa ŠkVP, ktorý nadväzuje na 

záväzný Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, 

ISCED 1 - primárne vzdelávanie. Učebné plány sú zostavené podľa štátnych Rámcových 

učebných  plánov – platných od 1.9.2011. Schválilo ich Ministerstvo školstva, vedy, výskum 

a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7881/18674:1-921 ako 

súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom 

slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011.  

Žiaci na prvom stupni ZŠ v 1. a 3.ročníku sa vzdelávajú podľa inovovaného ŠkVP 
nadväzujúceho na záväzný inovovaný ŠVP. Učebné plány v 1.až 3.ročníku sú zostavené 

podľa štátnych Rámcových učebných  plánov – platných od 1.9.2015. Schválilo ich 

Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 6. februára 2015 pod 

číslom 2015-5129/1758:1-10A0 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre primárne 

vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2015a dodatku 

č.2 schváleného  Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 

21.7.2017 pod číslom 2017-11532/34276:1-10A0 s účinnosťou od 1. septembra 2017, v bode 

č.1 s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2019/2020. 

 

 

5. Vyučovacia hodina má 45 minút.  
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6. Na hodinách TEV sa žiaci a žiačky vyučujú spoločne. 

7. Žiaci sa vyučujú v I.až III. triede NBV v alternácii s ETV. Keďže žiakov, ktorí sa prihlásili 

na vyučovanie ETV v týchto triedach je menej ako 12, sú žiaci z týchto tried pri vyučovaní 

ETV spojení a učia sa v jednej triede(§15 ods. ods.2  vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 320/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov). 

 

8.  Individuálne začlenení žiaci: 

 

a) žiaci s mentálnym postihnutím(ďalej MP) Variant A: 

Postupujú podľa učebných plánov bežných základných škôl. Obsah vyučovania 

v jednotlivých predmetoch je zhodný s obsahom špeciálnej ZŠ(podľa  pokynov POP 

na šk. rok 2015/2016(kapitola 2.4, odsek 5)). Zápis do TK cez lomítko – jeho učivo 

ŠZŠ. Výchovy budú klasifikované – obsah učiva v jednotlivých predmetoch je zhodný 

s obsahom učiva  intaktných žiakov, nezapisuje sa zlášť do TK. 

 

2.ročník – 2 žiaci s MP 

SJL a MAT – obsah učiva ŠZŠ 2.roč ŠZŠ, zápis do TK cez lomítko, klasifikácia 

známkou. 

ZBN – obsah podľa 2.roč.int. žiakov, neklasifikovaní – abs. 

PVO – obsah učiva VUC 2.roč ŠZŠ – zápis do TK cez lomítko – klasifikácia 

známkou. 

TSV, HUV , VYV, ETV, NBV– obsah 2.roč. int. žiaci – klasifikovaní. 

 

 

3.ročník – 2 žiaci s MP 

SJL a MAT – obsah učiva 2.roč. ŠZŠ, zápis do TK cez lomítko, klasifikácia známkou. 

ANJ– obsah podľa 3.roč.int. žiakov, neklasifikovaní – abs. 

PDA a VLA – obsah učiva VUC 2.roč. ŠZŠ– zápis do TK cez lomítko – klasifikácia 

známkou. 

TSV, HUV , VYV, ETV, NBV, INF – obsah 3.roč. int. žiaci – klasifikovaní. 

 

b) žiaci s VPU: 

 

- III.trieda –- dvaja žiaci – 1 žiak má úľavy v predmetoch MAT a SJL, 1 žiak má úľavy 

v predmete SJL majú vypracovaný IVVP a Návrh, 

 

c) žiaci zo SZP: 

- I.trieda – dve žiačky 

- II.trieda – dvaja žiaci 

- III.trieda – dvaja žiaci 

Žiaci nemajú vypísaní „Návrh“ a ani nepostupujú podľa IVVP. Učitelia pri ich edukácii 

využívajú odporúčania CPPPaP. 

 

 

9. Podrobná organizácia školy, plány MZ, ŠKD, výchovného poradcu a koordinátora pre 

žiakov s ŠVVP, plán zasadnutí pepagogických rád, pracovných porád, rodičovských združení, 

hlavné ciele a úlohy v šk. roku sú podrobné rozpracované v Pláne práce školy na aktuálny 

školský rok. 
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10. Skratky predmetov: 
- skratky predmetov a krúžkov sú použité z http://www.uips.sk/ciselniky/ine-ciselniky. 

 

11. Spôsob vedenia pedagogickej dokumentácie. 
- viz. interný predpis 007/2014 

 

12. Prílohy – aktuálne koncepcie rozpracované na podmienky školy  

 

V šk. roku 2017/2018 škola realizuje tieto ďalšie programy a koncepcie, ktoré tvoria súčasť 

ŠKvP  a tvoria samostatné prílohy: 

A) Koncepcia enviromentálnej výchovy. 

B) Koncepcia globálneho vzdelávania. 

C) Koncepcia prevencie šikanovania. 

D) Koncepcia vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií. 

E) Koncepcia duševného zdravia. 

F) Koncepcia aktualizácie ozdravenia výživy obyvateľstva SR. 

G) Koncepcia ochrany žiakov pri používaní internetu. 

H) Koncepcia implementácie stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti na ZŠ. 

CH) Preventivne programy školy – sociálno-patologické javy. 

I) Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu. 

J) Projekt škola podporujúca zdravie. 

K) Koncepcia práv dieťaťa. 

L) Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 

2014 – 2020.  

M) Národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005-2015  

N) Boj proti obchodovaniu s ľuďmi 

O) Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015-2019 

P) Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva 

s výhľadom do roku 2020. 

R) Koncepcia výchovy a vzdelávania národnostných menšín  

S) Koncepcia - Národný akčný plán na prevenciu obezity 

T) Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

U) Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou. 

V) Plán výchovy k ľudským právam 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uips.sk/ciselniky/ine-ciselniky
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Poznámky: 

 

  šk.rok 2018/2019 

1.  V šk. roku 2018/2019 škola pokračuje v týchto projektoch: 

    a) Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovanie sociálno-patologických javov  

v školskom prostredí. 

   b) Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety. 

   c) Profesijný a kariérny rast pedagogických a odborných zamestnancov. 

   d) Aktivizujúce metódy vo výchove. 

   e) Mliečny program. 

   f) Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva. 

   g) Dielne. 

   h) Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania. 

   ch) Odborné učebne. 

   i) Podpora inkluzívneho vzdelávania. 

 

2. Riaditeľ školy v šk. roku 2018/2019  stanovuje začiatok vyučovania podľa odseku 1 §6 

vyhlášky č. 320/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov na 7.45 hod. 

 

3. Riaditeľ školy v šk. roku 2018/2019 podľa odseku 7 §6 vyhlášky č. 320/2008 Z.z. v znení 

neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy určuje poradie 

a dĺžku prestávok takto:  

  1.h 7.45h – 8.30h     → 1.prestávka             8.30h – 8.40h 

  2.h 8.40h – 9.25h     → 2.prestávka veľká  9.25h – 9.45h 

  3.h 9.45h – 10.30h   → 3.prestávka         10.30h – 10.40h 

  4.h 10.40h – 11.25h → 4. prestávka       11.25h – 11.35h 

  5.h 11.35h – 12.20h → 5.prestávka       12.20h – 12.30h 

  6.h 12.30h – 13.15h → 6.prestávka       13.15h – 13.45h 

  7.h 13.45h – 14.30h  

 

4. Žiaci na prvom stupni ZŠ v 1. až 4.ročníku sa vzdelávajú podľa inovovaného ŠkVP 
nadväzujúceho na záväzný inovovaný ŠVP. Učebné plány v 1.až 4.ročníku sú zostavené 

podľa štátnych Rámcových učebných  plánov – platných od 1.9.2015. Schválilo ich 

Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 6. februára 2015 pod 

číslom 2015-5129/1758:1-10A0 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre primárne 

vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2015a dodatku 

č.2 schváleného  Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 

21.7.2017 pod číslom 2017-11532/34276:1-10A0 s účinnosťou od 1. septembra 2017, v bode 

č.1 s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2019/2020. 

 

 

5. Vyučovacia hodina má 45 minút.  

 

6. Na hodinách TSV sa žiaci a žiačky vyučujú spoločne. 

 

7. Žiaci sa vyučujú v I.a II. triede NBV v alternácii s ETV. Keďže žiakov, ktorí sa prihlásili 

na vyučovanie ETV v týchto triedach je menej ako 12( 6 žiakov), sú žiaci z týchto tried pri 
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vyučovaní ETV spojení a učia sa v jednej triede(§15 ods. ods.2  vyhlášky Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov). 

 

8.  Individuálne začlenení žiaci: 

 

a) žiaci s mentálnym postihnutím(ďalej MP) Variant A: 

 

Žiaci postupujú podľa rámcového učebného plánu pre žiakov s mentálnym postihnutím 

VARIANT A príslušného ročníka. 

      Voliteľné hodiny, ktoré sú v rámcovom učebnom pláne ment. postihnutie Variant A, sme   

využili takto: 

        3.ročník 

        na vyučovanie pracovného vyučovania(2hodiny), ktoré sa bude vyučovať mimo triedy 

(vyučuje špec. pedagóg v skupine s ostatnými integr. žiakmi s rovnakým postihnutím). 

O jednu hodinu sme posilnili vyučovanie predmetu MAT a VUC 

        4.ročník 

        O jednu hodinu sme posilnili vyučovanie predmetu MAT a SJL 

         O dve hodiny sme posilnili vyučovanie predmetu VLA. 

       Vo vyučovacích predmetoch výchovno-estetického zamerania sa títo žiaci vzdelávajú 

podľa obsahu vzdelávania žiakov bežnej školy(obsah a rozsah učiva musí byť 

prispôsobený aktuálnym možnostiam a individuálnym schopnostiam žiaka s mentálnym 

postihnutím). 

 

Poznámka: 

Tento postup sme zvolili na základe dokumentu: 

„Aplikácia vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným 

intelektovým nadaním.“ 

Katarína Vladová Viktor Lechta a kol. 

ŠPÚ 2017(platné od 1.09.2017) 

Str.30 

 

3. ročník – 2 žiaci s MP 
SJL a MAT – obsah učiva 2. roč. ŠZŠ, zápis do TK do osobitého riadku, klasifikácia 

známkou. 

PDA a VLA – obsah učiva VUC 2. roč. ŠZŠ, zápis do TK do osobitého riadku, klasifikácia 

známkou. 

HUV, VYV, TSV – obsah 3. roč. int. žiaci, klasifikácia známkou. 

INF –  žiaci sa na tomto predmete vyučujú mimo triedy spolu v skupine so žiakmi s rovnakou 

diagnózou - PVC 3.roč. ŠZŠ. 

ANJ – žiaci sa na tomto predmete vyučujú mimo triedy spolu v skupine so žiakmi s rovnakou 

diagnózou - PVC 3.roč. ŠZŠ. 

PVC – obsah učiva PVC 3. roč. ŠZŠ, zápis do TK, klasifikácia známkou. 

  

 

 

4. ročník – 2 žiaci s MP 
SJL a MAT – obsah učiva 3. roč. ŠZŠ, zápis do TK do osobitého riadku, klasifikácia 

známkou. 
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PDA a VLA  – obsah učiva VUC 3. roč., po prebratí učiva VUC prechod na VLA 4. roč. ŠZŠ, 

zápis do TK do osobitého riadku, klasifikácia známkou. 

HUV, VYV, TSV – obsah 4. roč. int. žiaci, klasifikácia známkou. 

INF –  obsah učiva PVC 4. roč. ŠZŠ, zápis do TK.  

ANJ –  (2h.) - obsah učiva PVC 4. roč. ŠZŠ, zápis do TK. 

ANJ –  (1h.) – obsah učiva SJL 3. roč. ŠZŠ, zápis do TK do osobitého riadku. 

PVC –  obsah učiva PVC 4. roč. ŠZŠ, zápis do TK, klasifikácia známkou. 

 

b) žiaci s VPU: 

 

4. ročník – 3 žiaci – všetci majú úľavy v predmetoch MAT a SJL. Majú vypracovaný 

IVVP a Návrh. V rámci vyučovania špecifických predmetov a na základe odporúčania 

CPPPaP a CŠPP vo Vranove nad Topľou vyučujeme týchto žiakov predmet RŠF jednu 

hodinu týždenne. Predmet ILI nevyučujeme na základe písomného odporúčania 

poradenských zariadení.  

 

 

Voliteľné hodiny sme použili na vyučovanie týchto predmetov: 

MAT – 1 hod. 

 

Predmet špeč. pedagogickej podpory ILI na doporučenie CPPPaP  týchto žiakov nevyučujeme 

a namiesto nich sme posilnili tieto predmety: 

MAT – 1 hod. 

SJL – 1 hod. 

 

c) žiaci zo SZP: 

- I.trieda – štyria žiaci 

- II.trieda –šesť žiakov 

- III.trieda – dvaja žiaci 

- IV.trieda  - jeden žiak 

Žiaci nemajú vypísaní „Návrh“ a ani nepostupujú podľa IVVP. Učitelia pri ich edukácii 

využívajú odporúčania CPPPaP. 

 

 

9. Podrobná organizácia školy v šk. roku 2018/2019,špecifické ciele v šk. roku 2018/2019, 

plány MZ, ŠKD, výchovného poradcu a koordinátora pre žiakov s ŠVVP, plán zasadnutí 

pepagogických rád, pracovných porád, rodičovských združení, hlavné ciele a úlohy v šk. roku 

sú podrobné rozpracované v Pláne práce školy na aktuálny školský rok. 

 

 

10. Skratky predmetov: 
- skratky predmetov a krúžkov sú použité z http://www.uips.sk/ciselniky/ine-ciselniky. 

 

11. Spôsob vedenia pedagogickej dokumentácie. 
- viz. interný predpis 007/2014 

 

 

http://www.uips.sk/ciselniky/ine-ciselniky
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Poznámky: 

 

  šk.rok 2019/2020 

1.  V šk. roku 2019/2020 škola pokračuje v týchto projektoch: 

    a) Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovanie sociálno-patologických javov    

v školskom prostredí. 

    b) Mliečny program. 

    c) Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania. 

    d) Odborné učebne – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Slovenská   

Kajňa 54 

    e) Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Slovenská Kajňa. 

    f) Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ Slovenská Kajňa. 

    g) Dobrovoľnícka služba – Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných 

aktívnych opatrení na trhu práce-2.  

     

 

2. Riaditeľ školy v šk. roku 2019/2020  stanovuje začiatok vyučovania podľa odseku 1 §6 

vyhlášky č. 320/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov na 7.45 hod. 

 

3. Riaditeľ školy v šk. roku 2019/2020 podľa odseku 7 §6 vyhlášky č. 320/2008 Z.z. v znení 

neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy určuje poradie 

a dĺžku prestávok takto:  

  1.h 7.45h – 8.30h     → 1.prestávka             8.30h – 8.40h 

  2.h 8.40h – 9.25h     → 2.prestávka veľká  9.25h – 9.45h 

  3.h 9.45h – 10.30h   → 3.prestávka         10.30h – 10.40h 

  4.h 10.40h – 11.25h → 4. prestávka       11.25h – 11.35h 

  5.h 11.35h – 12.20h → 5.prestávka       12.20h – 12.30h 

  6.h 12.30h – 13.15h → 6.prestávka       13.15h – 13.45h 

  7.h 13.45h – 14.30h  

 

4. Žiaci na prvom stupni ZŠ v 1. až 4.ročníku sa vzdelávajú podľa inovovaného ŠkVP 
nadväzujúceho na záväzný inovovaný ŠVP. Učebné plány v 1.až 4.ročníku sú zostavené 

podľa štátnych Rámcových učebných  plánov – platných od 1.9.2015. Schválilo ich 

Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 6. februára 2015 pod 

číslom 2015-5129/1758:1-10A0 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre primárne 

vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2015 a 

Dodatku č.2 schváleného  Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej 

republiky dňa 21.7.2017 pod číslom 2017-11532/34276:1-10A0 s účinnosťou od 1. septembra 

2017, v bode č.1 s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2019/2020 a Dodatku č. 3 k 

štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0. 

 

 

5. Vyučovacia hodina má 45 minút.  

 

6. Na hodinách TSV sa v ročníku žiaci a žiačky vyučujú spoločne. 
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7. Žiaci sa vyučujú v   II. a III. triede NBV v alternácii s ETV. Keďže žiakov, ktorí sa 

prihlásili na vyučovanie ETV v týchto triedach je menej ako 12( spolu 8 žiakov), sú žiaci 

z týchto tried pri vyučovaní ETV spojení a učia sa v jednej triede(§15 ods. ods.2  vyhlášky 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov). 

 

8.  Individuálne začlenení žiaci: 

 

a) žiaci s mentálnym postihnutím(ďalej MP) Variant A: 

 

Žiaci postupujú podľa rámcového učebného plánu pre žiakov s mentálnym postihnutím 

VARIANT A príslušného ročníka. 

      Voliteľné hodiny, ktoré sú v rámcovom učebnom pláne ment. postihnutie Variant A, sme   

využili takto: 

 

4. ročník – 2 žiaci s MP 
SJL (7h.) a MAT (5h.) – obsah učiva 3. roč. ŠZŠ, zápis do TK do samostatného riadku, 

klasifikácia známkou. 

PDA (2h.) a VLA (2h.)  – obsah učiva VUC 3. roč., po prebratí učiva VUC prechod na VLA 

4. roč. ŠZŠ, zápis do TK do samostatného riadku, klasifikácia známkou. 

HUV, VYV, TSV – obsah 4. roč. int. žiaci, klasifikácia známkou. 

 PVC 4. roč. ŠZŠ, (samostatná hodina) zápis do TK  

ANJ –  (2h.) - obsah učiva PVC 4. roč. ŠZŠ, (samostatná hodina) zápis do TK  

ANJ –  (1h.) – obsah učiva SJL 3. roč. ŠZŠ, zápis do TK do samostatného riadku. 

PVC –  obsah učiva PVC 4. roč. ŠZŠ, (samostatná hodina) zápis do TK klasifikácia známkou. 

 

Disponibilné hodiny boli využité takto: 

 

SJL – 1 hodina 

MAT – 1 hodina 

VUC/VLA – 2 hodiny  

         

Poznámka: 

Tento postup sme zvolili na základe dokumentu: 

„Aplikácia vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným 

intelektovým nadaním.“ 

Katarína Vladová Viktor Lechta a kol. 

ŠPÚ 2017(platné od 1.09.2017) 

Str.30 

 

 

b) žiaci s VPU 

- žiaci postupujú podľa UP pre žiakov s vývinovými poruchami učenia pre primárne 

vzdelávanie 

-3. ročník –3 žiaci – majú úľavy v predmetoch MAT a SJL, majú vypracovaný IVVP 

a Návrh 

      - 4. ročník – 1 žiak –  má úľavy  v predmete   MAT a SJL, má vypracovaný IVVP 

a Návrh 
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 V rámci vyučovania špecifických predmetov a na základe odporúčania CPPPaP vo Vranove 

nad Topľou vyučujeme týchto žiakov predmet RŠF jednu hodinu týždenne. Predmet ILI 

nevyučujeme na základe písomného odporúčania poradenského zariadenia. 

 

Voliteľné hodiny sme použili na tieto hodiny: 

3.ročník 

SJL – 1hodina 

Namiesto predmetu ILI sa žiaci vyučujú tieto predmety– 1 hodina na TDA, 1 hodina 

MAT. 

4.ročník 

MAT – 1hodina 

Namiesto predmetu ILI sa žiaci vyučujú tieto predmety– 1 hodina na TDA, 1 hodina 

PDA 

 

c) žiaci zo SZP: 

- I.A.trieda – dvaja žiaci 

- I.B trieda –sedem žiakov 

- II.trieda – dvaja žiaci 

- III.trieda  - šesť žiak 

- IV.trieda – dvaja žiaci 

Žiaci nemajú vypísaní „Návrh“ a ani nepostupujú podľa IVVP. Učitelia pri ich edukácii 

využívajú odporúčania CPPPaP. 

 

 

9. Podrobná organizácia školy v šk. roku 2019/2020,špecifické ciele v šk. roku 2019/2020, 

plány MZ, ŠKD, výchovného poradcu a koordinátora pre žiakov s ŠVVP, plán zasadnutí 

pepagogických rád, pracovných porád, rodičovských združení, hlavné ciele a úlohy v šk. roku 

sú podrobné rozpracované v Pláne práce školy na aktuálny školský rok. 

 

 

10. Skratky predmetov: 
- skratky predmetov a krúžkov sú použité z http://www.uips.sk/ciselniky/ine-ciselniky. 

 

11. Spôsob vedenia pedagogickej dokumentácie. 
- viz. interný predpis 007/2014 

 

12. Prílohy 
V šk. roku 2019/2020 škola realizuje tieto ďalšie programy a koncepcie, ktoré tvoria súčasť 

ŠKvP  a tvoria samostatné prílohy  
 

Príloha A:       Koncepcia enviromentálnej výchovy. 

Príloha B:        Koncepcia globálneho vzdelávania. 

Príloha C:       Koncepcia prevencie šikanovania. 

Príloha D:       Koncepcia vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií. 

Príloha E:       Koncepcia implementácie stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti na ZŠ. 

Príloha F:        Koncepcia prevencie drogových závislostí. 

Príloha G:       Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

Príloha H:        Projekt škola podporujúca zdravie. 

http://www.uips.sk/ciselniky/ine-ciselniky
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Príloha CH:     Koncepcia ľudských práv a práv dieťaťa. 

Príloha I:       Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným       

postihnutím na roky 2014 – 2020. 

Príloha J:       Koncepcia Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do    roku  

2020 

Príloha K:       Boj proti obchodovaniu s ľuďmi 

Príloha L:       Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015-2019 

Príloha M:      Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva 

                       s výhľadom do roku 2020 

Príloha N:       Koncepcia výchovy a vzdelávania národnostných menšín  

Príloha O:        Koncepcia - Národný akčný plán na prevenciu obezity 

Príloha P:        Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020  

Príloha Q:       Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou 

Príloha R:     Koncepcia Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja 

proti chudobe 

Príloha S:       Koncepcia vychádzajúca zo stratégie prevencie kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti   v slovenskej republike na roky 2016-2020 

Príloha T:  Koncepcia vychádzajúca z  Národného programu prevencie HIV/AIDS  

                        v Slovenskej republike na roky 2017-2020 
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Dodatok č.1 

 

A) Na základe Oznámenia č. 118/2016 o určení orientačného čísla, následne    

Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2018/3152:2-10H0 o zmene adresy základnej školy 

a Dodatku č.4 vydaného zriaďovateľom obec Slovenská Kajňa sa mení od 20.02.2018 

adresa školy takto: Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa. 

 

B) Doplnenie Kapitoly 9 „ Začlenenie deti s ŠVVP alebo žiakov s ŠVVP. 

 V zmysle DODATOKU č. 1, ktorým sa menia VZDELÁVACIE PROGRAMY pre žiakov so 

zdravotným znevýhodnením pre základné vzdelávanie schválené  Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 17. augusta 2018 pod číslom 

2018/11398:1-10L0 s účinnosťou od 1. septembra 2018 a publikáciou „Aplikácia 

vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným 

intelektovým nadaním“ autorov Katarína Vladová Viktor Lechta a kol. vydaných ŠPÚ sa táto 

časť ŠkVP v časti  Vzdelávanie žiakov s poruchami učenia dopĺňa o tento odsek: 

Keďže žiak s VPU plní stupeň vzdelávania poskytovaný základnou školou, t. j. vzdelávacie 

štandardy určené štátnym vzdelávacím programom pre príslušný stupeň vzdelávania, úpravy 

jeho vzdelávania sa môžu týkať redukcie rozšíreného učiva, metód, postupov a tempa 

nadobúdaných vedomostí (rozložení učiva v priebehu školského roka podľa dispozícií žiaka); 

obsah daný vzdelávacími štandardami štátneho vzdelávacieho programu (učebných osnov) má 

byť zachovaný v miere, ktorá mu podľa jeho dispozícií umožní ukončiť vzdelávanie získaním 

stupňa vzdelávania poskytovaného príslušnou školou a prípravu na povolanie v odbore 

vzdelávania primeranom jeho potenciálu.“ 

Úprava hodín a ich časovej dotácie v rámcovom učebnom pláne pre vzdelávanie žiakov s 

vývinovými poruchami učenia a zabezpečovanie plnenia cieľov a obsahu špecifických 

vyučovacích predmetov žiakom v školskej integrácii sa riadi špecifikami na vytvorenie 

podmienok pre vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. Špecifickými 

vyučovacími predmetmi v rámci predmetov špeciálnopedagogickej podpory je vyučovací 

predmet rozvíjanie špecifických funkcií a špecifický vyučovací predmet individuálna 

logopedická intervencia. Obsah a ciele týchto vyučovacích predmetov tvoria súčasť 

Vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia pre primárne 

vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie, 2016 zverejnených na www.statpedu.sk v časti 

Vzdelávací program pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným 

intelektovým nadaním. 

 

Rámcový učebný plán 

  
1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

Počet týždenných 

hodín 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 9  8  7  7  31  

Anglický jazyk   3  3  6  

Zábavná angličtina      

Matematika a práca s informáciami 

Matematika 4  4  4  4  16  

Informatika   1  1  2  

Človek a príroda 

http://www.statpedu.sk/
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1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

Počet týždenných 

hodín 

Prírodoveda   1  2  3  

Prvouka 1  2    3  

Človek a spoločnosť 

Vlastiveda   1  2  3  

Človek a hodnoty 

Náboženská výchova/etická 

výchova 

1  1  1  1  4  

Človek a svet práce 

Pracovné vyučovanie   1  1  2  

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 1  1  1  1  4  

Výtvarná výchova 2  2  1  1  6  

Zdravie a pohyb 

Telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 

Špeciálnopedagogická podpora 

Rozvíjanie špecifických funkcií 1 1 1 1 4 

Individuálna logopedická 

starostlivosť 

2 2 2 2 8 

Základ 23 23 26 28 100 

Voliteľné hodiny 1 1 1 1 4 

Spolu 24 24 27 29 104 

 

Využitie voliteľných hodín pre aktuálny školský rok a ročník je podrobne rozpísané 

v poznámkach pre školský rok a v IVVP začleneného žiaka. 

 

 Učebné osnovy predmetu RŠF: 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

Špecifický vyučovací predmet rozvíjanie špecifických funkcií (ďalej len RŠF) je určený pre 

žiakov, ktorí majú vývinové poruchy učenia. Vývinové poruchy učenia VPU majú 

individuálny charakter a vznikajú na podklade dysfunkcií centrálnej nervovej sústavy. Sú 

jedným z druhov narušenej komunikačnej schopnosti ako narušenie grafickej stránky reči: 

agrafia, alexia, akalkúlia, dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia 

3 . Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia (MKCH-10) v kategórii Poruchy 

psychického vývinu (F 80-89) samostatne vymedzuje špecifické poruchy školských zručností 

(F 81) a rozlišuje: F 81.0 špecifickú poruchu čítania (dyslexia), F 1.1 špecifickú poruchu 

hláskovania (dysortografia), F 81.2 špecifickú poruchu aritmetických schopností 

(dyskalkúlia), F 81.3 zmiešanú poruchu školských zručností (súčasný výskyt dyskalkúlie s 

dyslexiou alebo dysortografiou), F 81.8 iné vývinové poruchy školských zručností (dysgrafia) 

a F 81.9 nešpecifikovanú vývinovú poruchu školských zručností (neschopnosť učiť sa). Pre 

všetky uvedené poruchy platí, že sa objavujú od raného štádia osvojovania si danej zručnosti, 

nie sú jednoducho dôsledkom nedostatočnej príležitosti učiť sa, nevyplývajú z mentálnej 

retardácie alebo senzorického deficitu (poruchy zraku) a ich príčinou nie je získané 
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poškodenie mozgu alebo ochorenie. V opise príznakov dyslexie (MKCH-10) je špecifické a 

významné spomalenie vývinu schopnosti čítať, ktoré sa nedá vysvetliť mentálnym vekom, 

odchýlkou zrakovej ostrosti alebo nevhodným spôsobom vyučovania. Narušené môže byť 

chápanie čítaného, spoznávanie čítaných slov, čítanie nahlas a tiež výkon v úlohách, ktoré 

vyžadujú čítanie.  

Dyslexia je definovaná tiež ako: „Špecifická porucha učenia, ktorá má neurobiologický 

pôvod, pre ktorú sú charakteristické ťažkosti s presným a/alebo plynulým rozpoznávaním slov 

a slabé schopnosti v písanej reči a dekódovaní, ktoré typicky vyplývajú z deficitu vo 

fonologickej zložke jazykových schopností. Sekundárne následky dyslexie môžu zahŕňať 

problémy s porozumením čítanému a obmedzenú skúsenosť s čítaním, čo môže mať vplyv na 

nárast slovnej zásoby a základných znalostí (Medzinárodná asociácia dyslexie, 2003).  

Dyslexia sa často vyskytuje s dysortografiou a pretrváva až do dospievania, aj keď sa určitý 

pokrok v čítaní dosahuje. Dyslexii zvyčajne predchádza výskyt narušeného vývinu reči v 

anamnéze. Bežné sú pridružené poruchy v emocionálnej oblasti a správaní v školskom veku. 

Bola potvrdená komorbidita (súčasný výskyt dvoch rozdielnych porúch alebo chorôb u toho 

istého jednotlivca) viacerých druhov VPU súčasne: dyslexia a vývinová dysfázia, dyslexia a 

dyskalkúlia, dyslexia a ADHD. Dysortografiu charakterizuje špecifické a významné 

spomalenie osvojovania si písanej reči - správneho písania slov a pravopisu.  

Dyskalkúlia, podľa MKCH-10 špecifická porucha počítania je „špecifické postihnutie 

schopnosti počítať, ktoré nemožno vysvetliť mentálnou retardáciou, nevhodným spôsobom 

vyučovania ani neurologickou, psychiatrickou alebo inou poruchou; prejavuje sa 

neschopnosťou naučiť sa počítať, chápať matematické pojmy, termíny alebo znaky, správne 

radiť čísla, dosadzovať desatinné čiarky, naučiť sa násobilku“. Termín „porucha 

matematických schopností“ sa v odbornej literatúre javí byť výstižnejší ako termín špecifická 

porucha počítania, nakoľko samotné označenie navodzuje, že nepôjde len o počítanie, s 

ktorým majú deti problémy, ale zahŕňa širšiu škálu ťažkostí, najmä ťažkosti porozumieť 

kvantitám, pričom táto schopnosť je relatívne nezávislá od jazykových či iných kognitívnych 

schopností“. Matematické schopnosti sú chápané ako súbor vlôh pre matematiku, napríklad 

schopnosť logicky usudzovať o množstvách a o vzťahoch existujúcich medzi kvantitami a ich 

reprezentáciami. Pod pojmom aritmetické zručnosti chápeme mieru osvojenia si a 

automatizácie naučenej stratégie, najmä sčítania a odčítania. Z vývinového hľadiska za 

osvojovaním si matematických zručností stoja vrodené matematické schopnosti, pričom 

aritmetické zručnosti sú ich nadstavba. V klinickom obraze špecifických VPU sa okrem 

špecifických ťažkostí v osvojovaní si čítania, písania, pravopisu a matematických schopností 

vyskytujú aj ďalšie poruchy a dysfunkcie (všetky súčasne sa vyskytujú zriedkavo):  

- deficity v poznávacích schopnostiach,  

- deficity v jazykových schopnostiach,  

- deficity v exekutívnych funkciách: v pozornosti, plánovaní a monitorovaní vlastnej aktivity,  

- percepčno-motorické deficity,  

- deficity v jemnej motorike a koordinácii,  

- ťažkosti s orientáciou v čase a priestore,  

- hyperaktivita, impulzivita .  

Dôležitou súčasťou špeciálnopedagogickej reedukácie je spolupráca so zákonnými 

zástupcami žiaka, učiteľmi a ostatnými odborníkmi v celom procese výchovy a vzdelávania 

žiaka s VPU. Učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd a psychológ tvoria tím rovnocenných 

odborníkov.  
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CIELE  

 V maximálnej miere podporiť rozvoj špecifických funkcií ako predpokladu k úspešnému 

zvládnutiu čítania, písania a počítania, – odstrániť alebo aspoň zmierniť VPU a eliminovať 

edukačné nedostatky, ktoré z nich vyplývajú (špeciálnopedagogická reedukácia), – prevencia 

vzniku porúch správania ako následku neúspechu v komunikácii a v osvojovaní si 

gramotnosti, – podporiť sociálnu a edukačnú adaptáciu a integráciu žiakov s VPU do 

spoločnosti. Čiastkové ciele a obsah špecifického vyučovacieho predmetu RŠF vychádzajú zo 

psychologickej, špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky.  

OBSAH  

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti nepochybne úzko súvisí s vývinom vnímania, predstáv, 

motoriky, pamäti, pozornosti, myslenia a sociálnym prostredím dieťaťa. Preto terapeutické 

postupy a metódy musia mať širší záber a RŠF sa má orientovať na celý komplex 

dorozumievacieho procesu. Je veľmi dôležité, aby bol zosúladený postup logopéda 

špecifického vyučovacieho predmetu individuálna logopedická intervencia a postup 

špeciálneho pedagóga v špecifického vyučovacieho predmetu RŠF. Obsah 

špeciálnopedagogickej reedukácie musí byť v súlade s mentálnymi a komunikačnými 

schopnosťami dieťaťa, bez ohľadu na fyzický vek. Oblasti stimulácie sú uvedené v 

nasledujúcej časti aj s cieľmi pre jednotlivé oblasti. V procese reedukácie vychádza špeciálny 

pedagóg z dostupných odborných materiálov a najmä z pracovných listov, ktoré si aktuálne 

vytvára. Odporúčame, aby obsah stimulácie a pracovných listov vychádzal z aktuálne 

preberaného učiva. Moderná terapia špecifických porúch učenia vychádza zo štyroch 

základných princípov: Prevencia VPU začína v predškolskom veku. To, čo rozvíja špeciálny 

pedagóg na terapií so žiakom úzko súvisí s tým, čo sa žiak učí v škole, aby bol transfer 

naučeného čo najefektívnejší. Nejde však o doučovanie – môžu sa učiť to isté, ale inou 

metódou. Špeciálny pedagóg pracuje na „meta“ úrovni: rozvíja metakognitívne a 

metalingvistické schopnosti (učí žiaka premýšľať o poznávacích a jazykových procesoch a 

javoch), názorne modeluje všeobecné charakteristiky javov, aby na nich vysvetlil konkrétne 

prípady (napr. hláskovú štruktúru slova, reprezentáciu početnosti/množstva, tvorba 

mentálneho obrazu číselnej osi ap.), poskytuje vhodné príklady na chápanie štruktúry toho, čo 

sa žiak učí (napr. vytvorí modely priraďovacieho a podraďovacieho súvetia a tvorí podľa nich 

so žiakom vety), učí stratégie práce s textom, aby sa predchádzalo memorovaniu a pod. 

Rozvíjanie hovorenej a písanej reči je integrálne späté, môžeme na to využívať jeden a ten 

istý text (napr. vetám, ktorým žiak rozumie v hovorenej reči, by mal rozumieť aj v písanej 

reči).  

Intervencia/reedukácia má nasledovnú postupnosť:  

1. krok: Vstupná špeciálnopedagogická diagnostika nových žiakov (vychádza sa zo záverov 

vyšetrení poradenského zariadenia), prípadne rediagnostika na začiatku každého školského 

roka  

2. krok: Stanovenie cieľov stimulácie podľa výsledkov diagnostiky  

3. krok: Odporúčaný obsah stimulácie špecifických schopností v jednotlivých oblastiach 

 
Ciele stimulácie  Obsah stimulácie 

Oblasť rozvíjania iných schopností 

Rozvíjať taktilné a kinestetické vnímanie. Rozvíjanie vnímania, poznávania, diferenciačných 

schopností. 

Rozvíjať sluchovú a zrakovú gnóziu (vnímanie, 

diferenciácia, pamäť). 

Rozvíjanie pamäti (akusticko-verbálna a zraková, 

pracovná pamäť). Poznávacie procesy (zachovanie, 

priraďovanie, zoraďovanie, triedenie - kategorizácia). 

Rozvíjať priestorovú orientáciu (orientácia v mikro- a 

makropriestore) a orientáciu v čase. 

Rozvíjanie priestorovej a časovej orientácie. Nácvik 

pravo-ľavej orientácie (telesná schéma, rovinná a 
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časová orientácia). Serialita (nácvik sekvencií, 

postupnosti) Intermodalita (audiovizuálny vzťah). 

Rozvíjať motorické schopnosti Rozvíjanie oromotoriky, vizuomotoriky, jemnej a 

hrubej motoriky, grafomotoriky, fonograforytmiky. 

Oblasť matematických schopností 

Rozvíjať predčíselné predstavy. Zoskupovanie pod hlavné pojmy, vytváranie analógií, 

rozpoznávanie a použitie pravidla, rozpoznávanie 

súvislostí. Triedenie, množstvo, veľkosť, zaradenie, 

usporiadanie, porovnávanie, postreh, logika. 

Pochopenie predčíselných pojmov- veľkosť, tvar, 

dĺžka, počet. Porozumenie číslam ako referentom 

miery vecí v skutočnom svete. 

Rozvíjať číselné predstavy. Osvojiť si stálosť množstva. Pojem číslo, zápis čísla, 

množstvo, rad čísel, číselná os, párne a nepárne čísla, 

porovnávanie, zmena množstva. Schopnosť 

porovnávať množstvo vyjadrené číslami. Schopnosť 

prirodzene rozkladať čísla. Mentálna číselná os, na 

ktorej možno manipulovať analógovými 

reprezentáciami početných kvantít. 

Naučiť žiakov matematické operácie a vzťahy medzi 

nimi. 

Osvojiť si okruh matematických a číselných pojmov. 

Význam znamienok - názorné príklady, manipulácia s 

predmetmi, sčítanie a odčítanie, násobenie a delenie, 

tabuľky, orientácia v tabuľkách, zlomky; hry s 

kartami, kockami, paličkami, žetónmi, tabuľkami. 

Potreba dať zmysel číselným situáciám hľadaním 

súvislostí medzi novými informáciami a 

nadobudnutými vedomosťami. Ovládanie vedomostí o 

efektoch operácií s číslami. Ovládanie plynulosti a 

flexibility s číslami. Porozumenie zmyslu/významu 

čísel. Porozumenie početných/mnohonásobných 

vzťahov medzi číslami. Rozpoznanie štandardov a 

charakteristík čísel. Rozpoznanie hrubých počtových 

chýb. 

Naučiť žiakov riešiť slovné úlohy. Upevňovať matematické schopnosti, spracovávať 

približné početnosti, cit pre čísla. Rozpoznanie 

hrubých počtových chýb. Chápanie matematických 

pojmov a ich „prevod“ do bežného života. Slovné 

úlohy z bežného života. 

Naučiť žiakov geometriu. Základné geometrické pojmy, tvary, vzťahy. Hry a 

manipulácia s predmetmi a útvarmi v rovine a v 

priestore. Rozvíjanie konštruktívneho a tvorivého 

myslenia. 

Pochopiť jednotky a prevody jednotiek. Jednotky dĺžky, hmotnosti, objemu, plochy – názorne 

a prakticky. 

Naučiť sa algoritmy a zmeny algoritmu. Praktické úlohy z bežného života. 

Naučiť sa orientovať v rovine a v priestore. Hry a manipulácia s predmetmi a útvarmi v rovine a v 

priestore. Praktické úlohy z bežného života 

Naučiť sa orientovať v čase Následnosti, postupnosti, sekvencie (kalendár, hodiny, 

časové úseky a pod.) 

Oblasť čítania s porozumením 

Osvojiť si/fixovať techniku čítania; porozumenie na 

úrovni viet a slov 

Fixácia grafém, slabík (otvorené , zatvorené) a čítania 

podľa úrovne (slabikové, slov, viet, krátkych textov). 

Osvojiť si stratégie na čítanie s porozumením 

literárneho textu. 

Aktivácia informácií o téme; vizualizácia prečítaného; 

predpovedanie deja na základe nadpisu a ilustrácií; 

odpovedanie na otázky a kladenie otázok; orientácia v 

texte, vyhľadanie konkrétnej udalosti; prerozprávanie 

deja podľa osnovy; určenie hlavnej myšlienky; 

prepojenie prečítaného s vlastnými skúsenosťami. 
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Osvojiť si stratégie na čítanie s porozumením 

náučného textu. 

Aktivácia informácií o téme; vizualizácia prečítaného; 

identifikácia témy na základe nadpisu, obrázkov a 

graficky zvýraznených častí; orientácia v texte: 

určenie tematickej vety odstavca, vyhľadanie 

kľúčových a podporných informácií, identifikácia 

známej a novej informácie; sumarizácia textu – tvorba 

poznámok; grafické znázornenie textu – 

podčiarkovanie, farebné zvýraznenie, používanie 

značiek, tvorba tabuliek, prehľadov, pojmových máp. 

 

 

PROCES 

 Špeciálny pedagóg na začiatku školského roku, na základe výsledkov psychologickej, 

špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky vypracuje plán špeciálnopedagogickej 

reedukácie pre každého žiaka s prihliadnutím na obsah špecifického vyučovacieho predmetu 

RŠF. Je to vlastne postup vedúci k splneniu cieľov reedukácie v jednotlivých oblastiach 

uvedených v časti Obsah RŠF – primerane komunikačným, vývinovým a kognitívnym 

schopnostiam žiaka. Špecifický vyučovací predmet RŠF môže vyučovať špeciálny pedagóg 

alebo školský logopéd, ktorý podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov má na 

vyučovanie tohto predmetu príslušnú pedagogickú a odbornú spôsobilosť. 

yučovacia hodina RŠF môže byť delená. Špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne 

alebo v malých skupinách. S ostatnými žiakmi triedy v tom čase pracuje iný pedagóg podľa 

pokynov špeciálneho pedagóga. Frekvencia cvičení so žiakmi vyplýva z učebného plánu a 

rozvrhu hodín. V prípade závažnejších VPU je možné vykonávať špeciálnopedagogickú 

reedukáciu aj častejšie ako stanovuje učebný plán. Potom je určenie frekvencie cvičení v 

kompetencii riaditeľa školy. Dĺžka cvičení je závislá od veku a schopností žiaka, diagnózy a 

prípadne iných špecifík dominantného alebo iného postihnutia, či narušenia žiaka. Špeciálny 

pedagóg úzko spolupracuje s rodičmi dieťaťa, so psychológom, so školským logopédom a s 

ostatnými pedagógmi. Metodicky usmerňuje rodičov a učiteľov v oblasti prístupu ku 

komunikácii so žiakom a pri vykonávaní cvičení podľa inštrukcií. Je veľmi dôležité 

zaangažovať do spolupráce rodičov žiaka, tak aby sa podieľali na všetkých krokoch v rámci 

intervencie a niesli spoluzodpovednosť za výsledky spoločného snaženia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

 

 

 

 

 

Dodatok č.2 

 

šk.rok 2018/2019 

Prerokovaný na PR dňa: 31.08.2018 

Schválený na RŠ dňa: 19.12.2018 

Prerokovaný so zriaďovateľom dňa: ............................. 

 

 

1. V rámci požiadaviek vyplývajúcich z „Koncepcie rozvoja ZŠ Slovenská Kajňa 54, 09402 

do roku 2021“ sa škola v šk. rokoch 2018/2019 a 2019/2020 zapojí do projektu pod názvom  

„Zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách - čitateľská, matematická a 

prírodovedná gramotnosť.“ 

Projekt je zameraný na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť 

študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na 

základných školách, a to aj v nadväznosti na výsledky žiakov v Programe medzinárodného 

hodnotenia žiakov PISA2.  

Aktivity výzvy sú zamerané tak na žiakov ZŠ vrátane žiakov so ŠVVP, ako aj na 

pedagogických a odborných zamestnancov.  

Súčasťou projektu je aj zmena RUP v ktorom dochádza k týždennému navýšeniu počtu hodín 

o 12 hodín, ktoré budú financované z tohto projektu. Tieto hodiny sa použijú na dosiahnutie 

zvýšenej kvality výkonu žiaka vo vybraných predmetov, alebo na zavedenie vyučovania 

úplne nových predmetov, ktorých cieľom je zvýšenie čitateľskej, matematickej 

a prírodovednej gramotnosti.  

 

ISCED I  - navrhovaná zmena v rámci projektu 

 

  
1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

Počet týždenných 

hodín 

všeobecné vzdelávanie 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 9  8  7+1  7  32 

Tvorivá dramatika  1 1 1 3 

Anglický jazyk   3  3  6  

Zábavná angličtina 1 2   3 

Matematika a práca s informáciami 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 20 

Informatika   1  1  2  

Človek a príroda 

Prírodoveda   1 +1 2 +1 3 +2 

Prvouka 1+1  2 +1   3 +2 

Poznaj a chráň 1 1 1 1 4 

Človek a spoločnosť 

Vlastiveda   1+1  2  3+1  

Človek a hodnoty 

Náboženská 1  1  1  1  4  
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1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

Počet týždenných 

hodín 

výchova/etickávýchova 

Človek a svet práce 

Pracovné vyučovanie   1  1  2  

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 1  1  1  1  4  

Výtvarná výchova 2  2  1  1  6  

Zdravie a pohyb 

Telesná a športová výchova 2  2  2  2  8  

SPOLU 22+2 23+3 25+4 26+3 96+12 

 

2. Do iŠkVP bol pridaný nový predmet Tvorivá dramatika, ktorý sa vyučuje v 2.až 

4.ročníku. Tomuto predmetu je priradené označenie 7.1.3. 

 

7.1.3 Tvorivá dramatika  

 

2. ročník 3. ročník 4. ročník 

povinný povinný povinný 

0 + 1 0 + 1 0 + 1 

 

7.1.3.1 Charakteristika predmetu: 

Predmet tvorivá dramatika v druhom ročníku je zameraný na sociálny a osobnostný rozvoj 

jedinca prostredníctvom prvkov a postupov dramatického umenia. Využíva predovšetkým 

dramatickú improvizáciu, ktorá je založená na ľudskej schopnosti konať v improvizovaných 

situáciách, ako keby boli skutočné. V dramatických hrách dostávajú žiaci príležitosť zažiť 

situácie, s ktorými sa môžu v živote skutočne stretnúť. Majú možnosť skúmať danú situácie, 

pripraviť sa na ňu, s možnosťou dej opäť opakovať, vyskúšať rôzne možnosti riešenia 

a vybrať z nich tie najlepšie. Majú príležitosť hrať niekoho iného a pozerať sa jeho očami. To 

im dovoľuje zažiť a pochopiť množstvo ľudských citov, myšlienok, názorov, hľadať skutočné 

motívy jednania, naučiť sa v nich orientovať a zodpovedne sa rozhodovať. Tvorivá dramatika 

pomáha utvárať vnútorne bohatú osobnosť, ktorá si uvedomuje svoje hodnoty a je schopná 

spolupracovať s ostatnými. Stavia na vlastnom zážitku a skúsenosti, preto je jej účinok hlboký 

a trvalý. 

Tvorivú dramatiku je možné využívať v rámci medzipredmetových vzťahov so 

slovenským jazykom a literatúrou, hudobnou výchovou, telesnou výchovou aj ostatnými 

predmetmi vyučovanými v druhom ročníku základnej školy. Žiaci môžu zábavnou formou 
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vstrebávať informácie a vedomosti vyučované v iných predmetoch. Okrem toho predmet 

zahŕňa prierezové témy. 

Tvorivá dramatika v treťom ročníku je, podobne ako v ročníku predchádzajúcom, zameraná 

na sociálny a osobnostný rozvoj jedinca prostredníctvom prvkov a postupov dramatického 

umenia. Dramatická improvizácia je založená na ľudskej schopnosti konať v navodených 

situáciách. V dramatických hrách dostávajú deti príležitosť zažiť situácie, s ktorými sa môžu 

v živote skutočne stretnúť. Majú možnosť skúmania danej situácie, pripraviť sa na ňu, 

s možnosťou dej opäť opakovať, vyskúšať rôzne možnosti riešenia a vybrať z nich tie 

najlepšie. Majú príležitosť hrať niekoho iného a pozerať sa jeho očami. 

Pri manipulácii s bábkami sa okrem spomínaného rozvíja jemná motorika, deti 

strácajú ostych, pretože za oponou ich nie je vidieť. Tým môžu lepšie prezentovať svoje 

schopnosti, vyjadriť svoje názory a otvoriť vlastný vnútorný svet. Hra v roli im dovoľuje 

zažiť a pochopiť množstvo ľudských citov, myšlienok, názorov, hľadať skutočné motívy 

konania, naučiť sa v nich orientovať a zodpovedne sa rozhodovať. Tvorivá dramatika pomáha 

utvárať vnútorne bohatú osobnosť, ktorá si uvedomuje svoje hodnoty a je schopná 

spolupracovať s ostatnými. Stavia na vlastnom zážitku a skúsenosti, preto je jej účinok hlboký 

a trvalý. 

Žiaci si môžu prostredníctvom tvorivej dramatiky upevňovať vedomosti z iných 

predmetov vyučovaných v treťom ročníku v rámci medzipredmetových vzťahov.  

Predmet – tvorivá dramatika v štvrtom ročníku  je založený na hre a na zážitku. Tieto 

zážitky v nás formujú vonkajší i vnútorný svet a pomáhajú nám spoznávať seba i svoje okolie.   

Obsah tvorivej dramatiky je zameraný na rozvoj emocionality, tvorivosti, rozvíjanie poznania 

a zmyslovej aktivity žiakov. Pri uplatňovaní tvorivej dramatiky v edukačnom procese sa núka 

veľká paleta možností a riešení. Je to dynamický proces, pri ktorom sú žiaci vedení ku 

skúmaniu, prešetrovaniu reality, príbehu a seba, k rozvíjaniu myšlienok, citov, vyjadreniu 

pohybom, gestom, mimikou, slovom, sú vedení ku komunikácií prostredníctvom 

dramatického umenia.  

Tvorivú dramatiku je potrebné realizovať v pohode, optimistickej nálade, bez 

zbytočného ponáhľania sa, napomínania a usmerňovania žiackych prejavov v atmosfére 

vzájomného porozumenia. Dominantnou myšlienkou tvorivej dramatiky je, že v práci 

s metódami tvorivej dramatiky nie je dôležitý výsledný efekt, ale celkový tvorivý proces.  
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Tvorivá dramatika má dve základné vrstvy, ktoré sa vzájomne prelínajú a nemožno ich od 

seba oddeľovať, a to: 

- osobnostný rozvoj:  

2.ročník 

v hrách a cvičeniach na uvoľnenie a sústredenosť odstraňujú sa zábrany odhalí sa vnímanie 

a schopnosť objavovať sám seba i okolitý svet. Prehlbujú sa pohybové schopnosti, rytmické 

cítenie, plynulosť a zafarbenie hovoreného slova, rozširuje sa slovná zásoba. Rozvíja sa 

obrazotvornosť a tvorivosť; 

3.ročník 

v jednotlivých zložkách tvorivej dramatiky sa odstraňuje ostych, žiak vníma a objavuje 

vlastnú osobnosť i okolitý svet, prehlbujú sa pohybové a manipulačné zručnosti, rozvíja sa 

rytmické cítenie, plynulosť a zafarbenie hovoreného slova, rozvíja sa obrazotvornosť 

a tvorivosť, upevňujú sa jazykové a literárne poznatky 

- sociálny rozvoj:  

2.ročník 

v hrách, cvičeniach a dramatických improvizáciách sa rozvíja schopnosť kontaktu, slovná 

a mimoslovná komunikácia, pestuje sa schopnosť vzájomne sa počúvať, prehlbuje sa 

schopnosť vcítiť sa, skupinová citlivosť, dôvera a spolupráca. 

3.ročník 

v jednotlivých zložkách tvorivej dramatiky sa rozvíja schopnosť kontaktu, verbálna a 

neverbálna komunikácia, pestuje sa schopnosť vzájomne sa počúvať, prehlbuje sa schopnosť 

vcítiť sa, skupinová citlivosť, dôvera a spolupráca, žiaka sa učí vytvárať vlastný názor, 

argumentovať. 

7.1.3.2 Ciele predmetu: 

2.ročník 

 uvedomiť si vlastnú identitu,  

 obhájiť vlastný názor a zároveň správať sa prosociálne,  

 komunikovať verbálne i nonverbálne, 

 spolupracovať s ostatnými na spoločnom diele, 

 dramatizovať literárne prozaické i poetické texty,  

 improvizovať, reprodukovať literárne texty - rozprávky, hry, filmové predlohy .  
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3.ročník 

- vnímať skutočnosť okolo seba v plnej hĺbke a zložitosti, orientovať sa v nej, 

- orientovať sa v sebe, jasne a zreteľne formulovať svoje myšlienky bez strachu 

prezentovať svoje názory,  

- tvorivo riešiť praktické problémy, 

- uvedomovať si mravné dilemy a samostatne a zodpovedne sa rozhodovať, 

- rešpektovať druhých a ich názory, počúvať iných, dokázať sa na nich spoľahnúť 

v prípade potreby, 

- súcitiť s druhými ľuďmi a pomôcť im v prípade potreby, 

- spolupracovať s ostatnými na spoločnom diele, 

- ukončiť dielo a niesť za to zodpovednosť, 

- komunikovať v oblasti verbálnych a neverbálnych prejavov,  písanej a hovorenej reči, 

- vytvárať si pozitívny postoj k literatúre, umeniu, 

- poznávať kultúrne dedičstvo, ľudové tradície a zvyky v regióne, 

- dramatizovať literárne prozaické poetické texty, improvizovať, reprodukovať literárne 

texty - rozprávky, hry, filmové predlohy. 

4.ročník 

Tvorivá dramatika stavia na troch psychických fenoménoch: prežívanie, interpretácia 

a sebareflexia. 

  K cieľom tvorivej dramatiky vedie ďaleká cesta, ktorá núti pozorovať všetko okolo 

seba, nielen pozerať pred seba. Musí sa citlivo vnímať prostredie a naučiť sa v ňom hľadať. 

Najskôr sa však musíme naučiť hľadať v sebe.  

Cieľmi tvorivej dramatiky sú: 

- poznať a skúšať svoje možnosti a schopnosti,  riskovať a experimentovať, 

- poznať a uvedomovať si sám seba,   

- prejavovať citlivosť k svojmu okoliu a jeho potrebám, 

- priznávať sebe i ostatným právo na vývoj a zmenu, 

- uvedomovať si, že svojím konaním môžeme ovplyvniť život všetkých,  

- prežívať intenzívne každodenný život a tešiť sa z každodenných maličkostí 

hrať a radovať sa z hry.   

7.1.3.3 Kľúčové kompetencie: 

2.ročník 

kompetencia (spôsobilosť v oblasti sociálnej a komunikačnej): 
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- adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu, 

- dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na primeranej úrovni žiaka  

  2.  ročníka ZŠ, 

- primerane veku dokázať vyjadriť svoj názor, 

kompetencia (spôsobilosť) v oblasti  prírodovedného myslenia: 

- rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii  

  poznatkov, 

kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

- primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa: 

- uvedomovať si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, 

kompetencia (spôsobilosť)riešiť problémy: 

- vnímať a sledovať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 

  svojej úrovni navrhovať riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,  

- pokúšať sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a   

  spolupracujúcim) spôsobom, 

osobné, sociálne a občianske kompetencie: 

- uvedomovať si dôležitosť vzájomného kontaktu, dôvery a spolupráce, empatie, 

kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 

- osvojiť si základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr, 

- správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, rešpektovať vkus iných ľudí.  

3.ročník 

kompetencia (spôsobilosť v oblasti sociálnej a komunikačnej): 

- adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu, 

- dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na primeranej úrovni žiaka  

  3.  ročníka ZŠ, 

- primerane veku dokázať vyjadriť svoj názor, 

kompetencia (spôsobilosť) v oblasti  prírodovedného myslenia: 

- rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii  

  poznatkov, 

kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

- primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa: 
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- uvedomovať si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, 

kompetencia (spôsobilosť)riešiť problémy: 

- vnímať a sledovať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 

  svojej úrovni navrhovať riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,  

- pokúšať sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a   

  spolupracujúcim) spôsobom, 

osobné, sociálne a občianske kompetencie: 

- uvedomovať si dôležitosť vzájomného kontaktu, dôvery a spolupráce, empatie,  

  sebauvedomenia, 

kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 

- osvojiť si základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr, 

- správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, rešpektovať vkus iných ľudí.  

4.ročník 

kompetencia (spôsobilosť v oblasti sociálnej a komunikačnej): 

- adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu, 

- dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na primeranej úrovni žiaka  

  4.  ročníka ZŠ, 

- primerane veku dokázať vyjadriť svoj názor, 

- orientovať v množstve rôznych informácií,  

- pozorne počúvať,  

- voliť optimálnu formu a spôsob komunikácie,  

- prezentovať informácie jasne, stručne, presne, zrozumiteľne, 

kompetencia (spôsobilosť) v oblasti  prírodovedného myslenia: 

- rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii  

  poznatkov, 

kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

- primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa: 

- uvedomovať si význam vytrvalosti, aktivity a iniciatívy pre svoj pokrok, 

kompetencia (spôsobilosť)riešiť problémy: 

- vnímať a sledovať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 

  svojej úrovni navrhovať riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,  

- pokúšať sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a   
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  spolupracujúcim) spôsobom, 

- používať získané informácie na riešenie problému, efektívne sprostredkovať informácie         

  v rôznych podobách, 

osobné, sociálne a občianske kompetencie: 

- uvedomovať si dôležitosť vzájomného kontaktu, dôvery a spolupráce, empatie,  

  sebauvedomenia, 

- spolunažívať s inými, pracovať v tíme,  nenásilne riešiť konflikty, rešpektovať, tolerovať  

  odlišnosti, vzájomne si pomáhať, udržiavať harmonické medziľudské vzťahy,  

kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 

- osvojiť si základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr, 

- správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, rešpektovať vkus iných ľudí.  

 

 

7.1.3.4 Vzdelávací štandard 

2.ročník 

1. Dramatické hry 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zoznamovanie (vytvorenie priateľského  kolektívu na 

základe vzájomného poznania formou hry) 

 

Škola ( pravidlá triedy, práca vo dvojiciach,  

pohybové a hudobno-dramatické aktivity)  

 

Hudobno-pohybové aktivity  s prvkami 

dramatického prejavu (Žltá jeseň) 

- uvedomovať si vlastnú identitu,  

- nájsť spoločné a rozdielne znaky vo dvojici, 

   v skupine, 

 

- dodržiavať pravidlá vytvorené skupinou, 

- spolupracovať v skupine, 

 

- hrať hudobno-pohybové hry, 

 

 

 

2. Sociálne zručnosti, zmyslové vnímanie 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Dramatizácia, empatia, pozdrav, rozlúčka (O troch 

trpaslíkoch a princeznej) 

 

Čuchové, hmatové, chuťové vnímanie (Ako sa 

mrkva dožila najväčšej zimnej krásy) 

 

Pohybové, hudobné a rytmické cvičenia s dôrazom 

na aktivizáciu ťažiska hry na posilnenie pamäti 

(Zebra) 

 

Hry na zvuky. Počúvanie zvukov. Zvuky príjemné 

a nepríjemné (G. Bizet: Detský pochod) 

- predstaviť sa, pozdraviť, rozlúčiť sa, 

- zdramatizovať príbeh, 

 

- vymenovať jesenné plody,  

- podľa čuchu, chute a hmatu rozoznať,  

  o ktorý druh zeleniny ide. 

 

- vymenovať dopravné prostriedky, 

- pohybovať sa v určenom rytme, 

 

 

- rozlišovať zvuky,  

- určovať zvuky rôznych predmetov, či  

  hudobných nástrojov, 

 

 



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

 

 

 

 

3. Rytmus 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rytmické cítenie (Ide zima. Pod tým naším 

okienečkom (ľudové piesne) 

 

Hry, ktoré vyžadujú pomoc a dôveru druhého 
(Slepá baba) 

- samostatne vytlieskať daný text,  

- spojiť rytmus tela a reči, 

 

- poprosiť, poďakovať sa, ospravedlniť sa, 

- veriť druhému pri spolupráci, 

 

 

4. Improvizácia I. 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Jednoduchá improvizácia (navodenie predvianočnej 

atmosféry) 

 

Vianočná besiedka (nácvik vianočného programu,  

príprava materiálneho a technického zabezpečenia,  

prezentácia) 

Vyjadrovanie predstáv (Studená návšteva alebo 

Snehový Hektor) 

 

- hrať určenú rolu, 

 

 

- prerozprávať príbeh,  

- nakresliť alebo vyjadriť pohybom pocity,   

   veci, zvieratá..., 

- prezentovať nacvičený program, 

- vcítiť sa do situácie, roly a rekcií zvieratka,  

  rastliny alebo veci v danej situácii,  

 

 

5. Ľudové zvyky a tradície 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Hudobno-pohybové aktivity (Tak, tak sejú mak) 

 

Fašiangové časy (prednes vinšov, spev piesní) 

- prostredníctvom spevu, zvukov a pohybu  

   napodobňovať pestovanie maku,  

 

- zreprodukovať nacvičené vinše,  

- zaspievať nacvičené piesne, 

 

 

6. Vyjadrenie vlastného názoru 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spoločenské správanie a sociálne zručnosti (O 

medveďovi a líške) 

 

Práca s rozprávkou (Ako zima našetrila snehu)  

 

Komunikačné cvičenia a hry. (komunikačné 

cvičenia na zoznámenie, tichá baba - poznávanie 

partnera hmatom) 

 

 

 

 

Správny nádych a výdych. Rozhovor o príbehu 
(Mňau, mňau, mňau). Artikulačné cvičenia.  

 

- rozlišovať pozitívne a negatívne správanie, 

- zdôvodniť vlastné postoje, 

 

- spolupracovať v skupine, 

- komunikovať vo dvojici, 

 

- poznať základy slušného správania  

  (predstaviť sa, privítať hosťa, vhodne sa  

  správať pri stole a v dopravných  

  prostriedkoch),  

- prezentovať vlastný názor, 

- spoznať partnera hmatom, 

 

- aktívne sa zapájať do rozhovoru,  

- prejaviť taktnosť, zdvorilosť, 

  neskákať do reči, vypočuť si iných,  

- správne dýchať, artikulovať, 

 

 

 

7. Ľudová tvorba 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Ľudová a umelá rozprávka (Medovníková chalúpka) 

Hry so slovami. Jazykolamy. Intenzita vdychu 

a výdychu. Rezonovanie  ústnej dutiny. 

- rozlíšiť ľudovú a umelú rozprávku, 

 

- povedať správne jazykolam, 
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Zmyslové cvičenia (Reportáž vôní: veľkonočný ježko 

z obilia. Predstavy vôní jarnej trávy , jarných 

kvetov...) 

- realizovať správnu intenzitu vdychu a  

  výdychu, 

- využiť v praxi rezonanciu v ústnej dutine, 

 

- neverbálnym prejavom naznačiť cyklus  

   rastu stromu.  

- zahrať rolu, 

- vnímať rôzne vône jari, 

 

 

8.  Improvizácia II. 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Dramatická improvizácia (O troch grošoch) 

Využitie pohybu a zmyslového vnímania.  

- využiť pohyb na vyjadrenie pocitov, 

- hrať určené roly, 

 

 

9. Melódia vety 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Riešenie etických problémov, s ktorými sa žiaci 

môžu bežne stretnúť vo svojom živote 

(O troch grošoch)  

Svet farieb, zvukov, chutí a vôní. Rozvoj 

zmyslového vnímania, rozvoj citlivosti zraku, sluchu, 

hmatu a vône. 

 

- posúdiť  konfliktnú situáciu, 

- pokúsiť sa riešiť problémovú situáciu, 

 

- orientovať sa podľa sluchu v priestore,  

- napodobňovať zvuky, 

- vnímať zrakom, sluchom, hmatom  

  a čuchom, 

- dodržiavať vo vyjadrovaní melódiu viet, 

 

 

10. Prednes 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Dramatizácia hry - spojenie rytmu a slova. Nácvik 

básní, riekaniek, vyčítaniek, hra s veršom, rýmom, 

rytmom a pohybom (Moja mama, mamička) 

- reprodukovať básne, riekanky, vyčítanky, 

- dodržiavať rytmus a melódiu, 

- spojiť rytmus so slovom, 

 

 

11. Rytmus 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rytmické cvičenia. Rytmizácia textu,  výrazové 

varianty (tajne, veselo, lenivo) 

- dodržiavať rytmus riekanky, vyčítanky, 

- vyjadriť výraz  riekanky, textu (veselo,  

  vážne, lenivo...), 

 

 

 

 

12. Čítanie s porozumením 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Čítanie textu po častiach, kontrolné otázky. Dialóg, 

osnova (O červenom smreku. Farebný svet) 

- vytvoriť osnovu (môže byť obrázková), 

- reprodukovať obsah textu podľa kreslenej  

  Predlohy, 

 

 

13. Dramatizácia 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pohybové, dychové , zmyslové a rytmické cvičenia 
(O troch trpaslíkoch a princeznej) 

Divadlo: Návšteva divadelného  predstavenia 

- zahrať určenú rolu, 

 

- zhodnotiť správanie hlavných hrdinov. 
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3.ročník 

 

1.  Dramatika formou hry 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spomienky na prázdniny (VYV). Diskusia o zážitkoch 

z prázdnin, výtvarné vyjadrenie. 

 

 

Práca s literárnym textom (Mach a Šebestová): Čítanie 

s porozumením. 

 

 

 

Tvorivé dokončovanie príbehu, príp. tvorba vlastného 

príbehu (SJL, s.15). Tvorivé písanie, pri ktorom 

možno kombinovať individuálnu tvorbu 

s kolektívnymi pracovnými postupmi. 

 

Fúzačikov špás 

(HUV-s.18). 

Percepčné, zvukové, hry na rozvoj sluchu. 

 

Žiak vie sústredene počúvať kamaráta, vyjadrovať sa 

zrozumiteľne, súvisle, svoje zážitky výtvarne vyjadriť. 

 

Čítať nahlas, výrazne, pritom sledovať dej textu 

a javy, na ktoré je vopred žiak upozornený. Aktívne sa 

zapájať do hry, dramatizovať jednotlivé pasáže. 

 

Uvedomiť si, že príbeh má úvod, jadro, záver, nebáť 

sa využiť netradičné slová, či situácie, pracovať 

samostatne, ale tiež vedieť zapojiť sa do práce 

v skupine. 

 

Pomocou rôznych materiálov vytvoriť vhodné zvuky 

do piesne – hrom, mušky, zvončeky..., počúvať 

pozorne, kreatívne tvoriť scénické podfarbenie piesne. 

 

 

2.  Predstavivosť a fantázia 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zahrajme sa na draka  

(HUV, s.26-29). 

Dramatizácia, scénická hudobná tvorivosť, rytmus, 

hudobno-pohybové činnosti, rozvoj predstavivosti 

a fantázie. 

 

Vybrané slová (SJL)  

Hry s vybranými slovami – tvorba príbehov al. básní 

na vybrané slová, netradičné činnosti a využitie 

vybraných i nevybraných slov 

 

 

 

 

 

Všade dobre, doma... (HUV, s.33) 

Čítanie vybraného príbehu (Dubkáčik a Budkáčik, al. 

Smelý zajko či Tri múdre kozliatka) Rozhovor 

o domovine. Spev piesne Všade dobre, doma... 

 

Môj veľký brat výmyselník: práca s dramatickým 

textom (Č. s. 29) 

Čítanie literárneho textu so zameraním na jazykové 

vyučovanie. 

Dokázať vstúpiť do konkrétne určenej role, kreatívne 

pristupovať k tvorbe scény a hudby, či zvukov, 

aktívne sa zapojiť do činnosti v skupinovej práci. 

 

 

Rozvíjať vlastnú tvorivosť, upevňovať jazykové 

poznatky, budovať si vzťah k materinskému jazyku, 

vedieť využívať poznatky v rôznych situáciách. 

Pomiešaním logických slovných spojení vytvárať 

netradičné vety, či príbehy, hľadať rýmy vo 

vybraných slovách a vytvárať básne, či piesne... 

Zvládať učivo formou hrových činností. 

 

Kooperatívne spolupracovať pri skupinovej práci, 

vedieť čítať s porozumením, vytýčiť hlavnú 

myšlienku, prezentovať vlastnú činnosť, spievať čisto, 

v rytme. 

 

 

Čítať nahlas, výrazne, pritom sledovať dej textu 

a javy, na ktoré je vopred žiak upozornený. Aktívne sa 

zapájať do hry, prezentovať vlastné výstupy, aktívne 

spolupracovať. 

 

3.  Vianočná besiedka 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Výber príbehu, tvorivé dotváranie. 

Tvorivé činnosti zamerané na spestrenie príbehu, 

brainstorming, tvorba scenára. 

 

Vybrať príbeh vhodný danej téme, vytvárať nápady na 

dotváranie, dramatizáciu príbehu, vymyslieť kostýmy, 

scénu, vybrať hudbu, príp. tanečné prvky. 
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Nácvik podľa scenára 

Osvojovanie textov, tanečných prvkov, dramatizácia, 

reprodukcia, výroba kostýmov. 

 

 

Generálka.  

Zdokonaľovanie a dotváranie činnosti. 

Stotožniť sa so svojou rolou v príbehu, vhodne 

dramatizovať, správne vyslovovať slová, texty, 

improvizovať, reprodukovať tanečné prvky, rozvíjať 

manuálne zručnosti. 

 

Správne sa orientovať v priestore, vhodne artikulovať 

a prednášať, či spievať texty, tancovať v rytme. 

 

 

4.  Podoby zimy 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zimná príroda: dramatizácia, relaxácia. 

 

 

Hry so snehom: modelovanie snehových figúrok, 

vytváranie obrazcov stopami v s nehu 

 

 

Detský časopis. 

Zábavné hry, krížovky, doplňovačky, hádanky, 

čítanie... 

 

 

Fašiangy. 

Ľudové zvyky a tradície, vinše, piesne. 

Vedieť vyjadriť pocity, ktoré v nás vyvoláva zima, 

vcítiť sa do zvieratiek, stromov... 

 

Používať vlastnú fantáziu, tvoriť príbeh, spoločne sa 

zapájať do práce v skupine, zosnovať jednoduchý 

príbeh. 

 

Pohotovo reagovať, komunikovať, premýšľať, 

vyjadrovať sa, vyhľadávať slová, hádať hádanky na 

základe indícii v časopise so zimnou tematikou. 

 

Poznávať a uchovávať ľudové zvyky a tradície, 

spievať v rytme, čisto, pri recitovaní dbať na správnu 

výslovnosť a melódiu vety 

 

 

5.  Hudobno-pohybové aktivity 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Šípová Ruženka (HUV, s.40) 

Rozprávka v hudbe, hudobná improvizácia, spev, 

percepčné činnosti, pohybové vyjadrenie. 

 

Anglické hry a ukazovačky (HUV, s. 60-61). 

Spev piesne s pohybovou aktivitou, môže byť 

hudobný sprievod. 

Vycítiť vhodnosť melódie do deja, skúšať vytvárať 

jednoduchú melódiu, zvoliť správnu dynamiku, 

spievať čisto, pomaly, nežne, vyjadriť pohybom 

počúvanú hudbu. 

Pri speve správne vyslovovať jednotlivé slová, 

dodržiavať rytmus, správne intonovať, dramaticky 

znázorňovať dej. 

 

 

6.  Mimočítanková literatúra 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Ľubovoľný text uvedený v mimočítankovej literatúre 

pre tretí ročník, alebo ľubovoľný veku primeraný text. 

Čítanie s porozumením 

 

Texty z detských  časopisov. 

Čítanie s porozumením, dramatizácia 

Čítať nahlas, zrozumiteľne, správne vyslovovať 

a artikulovať, dodržiavať melódiu vety, zapájať sa do 

riešenia úloh súvisiacich s textom. 

 

Čítať nahlas, zrozumiteľne, správne vyslovovať 

a artikulovať, dodržiavať melódiu vety, vyjadrovať dej 

pohybom, vcítiť sa do role. 

 

 

7.  Divadlo 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Dramatická improvizácia 

Ženích pre slečnu Myšku (HUV s. 62) 

Rozprávanie príbehu, hudobno-dramatické činnosti. 

 

O zelenom vodníkovi (Č, s. 93) 

Čítanie s porozumením, reprodukcia podľa osnovy, 

Improvizovať, reprodukovať rolu, vhodne zvukovo 

vyladiť scénu, spievať v rytme s citovým zafarbením, 

vhodne dramatizovať. 

 

 

Čítať nahlas, výrazne, pritom sledovať dej textu, 
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dramatizácia. 

 

 

Bábkové divadlo 

Dramatizácia príbehu (rozprávky) pomocou bábok. 

 

Veršované útvary (Č, s. 100,101). 

Nácvik básní, riekaniek, vyčítaniek, hra s veršom, 

rýmom, rytmom a pohybom. 

charakterizovať postavy, vyjadriť hlavnú myšlienku, 

vedieť reprodukovať text na základe osnovy, využívať 

dramatické prvky. 

 

Vedieť improvizovať danú rolu, dotvárať texty podľa 

fantázie, zvukmi dotvárať scénu, správne manipulovať 

s bábkou. 

 

Zvládnuť reprodukciu textu naspamäť, vcítiť sa do 

textu, do vlastnej role dodržiavať správny rytmus, 

melódiu vety, spisovne sa vyjadrovať, vyslovovať 

a artikulovať, pohybovať sa v rytme 

 

 

8.  Pantomíma 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pantomimické hry (SJL, slovné druhy) 

Hry zamerané na rozvoj fantázie, pohybovej 

improvizácie. 

 

Pantomimické skupinové hry. 

Hry zamerané na spoluprácu, rozvoj kreativity 

a pohybovej improvizácie. 

Vedieť napodobniť určitý dej, vlastnosť, osobu, 

zviera, vec, uhádnuť, čo iný žiak napodobňuje, 

súťaživo sa zapájať do hry 

 

Naučiť sa využívať pohybové zručnosti, gestikulovať, 

rozvíjať sociálne cítenie (hendikep nemých ľudí), 

spolupracovať v rámci skupiny 

 

 

8. Dramatoterapia, film 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zahraj svoj deň prostredníctvom bábky. 

Pohybové, dychové , zmyslové a rytmické cvičenia.  

Tvorivosť,  kreativita, improvizácia. 

 

Prezentácia filmu (rozprávky) na IKT. 

Vnímanie hraného, či kresleného filmu. 

 

Hodnotenie skupiny, sebahodnotenie. 

Zhrnutie celoročnej činnosti. 

Zahrať s bábkou vlastné pocity, prežívanie, rozvíjať 

slovnú zásobu. 

 

 

Reprodukovať osbsah, hľadať hlavné myšlienky 

filmu, vyjadriť vlastný názor. 

 

Kriticky ohodnotiť vlastné schopnosti i schopnosti 

spolužiakov, všímať si individuálne vlastnosti 

kamarátov a pochváliť ich. 

 

4.ročník 

 

1. Objavovanie seba i okolitého sveta 

 

Obsahový štandard 

 
Výkonový štandard 

Zmyslové vnímanie  

 

 

Vybrané slová po obojakých spoluhláskach 

- aktívne zapájať do procesu vnímania všetky  

   zmysly, 

 

- osvojiť si pravopis vybraných slov,  

 

Význam pravidiel na základe vytvorenej konfliktnej 

situácie 

- dodržiavať  pravidlá vytvorené skupinou, 

- vytvoriť pravidlá správania sa pre vlastnú  

  bezpečnosť aj bezpečnosť spolužiakov, 

Vymedzenie svojho miesta v triede, v rodine - prežívať  situácie pomocou dramatickej hry, 

- pri dialógu využívať gestikuláciu, mimiku, 
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2. Rozohriatie, uvoľnenie a sústredenie 
 

Obsahový štandard 

 
Výkonový štandard 

Základné rozdiely medzi umeleckým a vecným 

textom 

 

Reprodukcia podľa osnovy  

 

- rozlíšiť umelecký a vecný text, 

- vyhľadať a správane usporiadať informácie,  

- vysvetliť pojem reprodukcia a prakticky ju  

   realizovať, 

Výtvarné stvárnenie nálady a rytmu hudobnej skladby  

 

- vyjadriť kresbou vzťah k hudbe, jej náladu,   

   rytmus, 

- popísať verbálne svoje pocity, 

Elementárna pohybová improvizácia   na hudbu. - improvizovať pohyby v priestore, 

- pohybom reagovať na hudbu, 

 

 

 

 

3. Plynulosť reči a slovnej komunikácie 
 

Obsahový štandard 

 
Výkonový štandard 

Pojem rozprávka  

 

 

 

 

 

- nacvičiť pohyb v priestore, 

- charakterizovať svoje i miesto postáv  

   v texte, 

- rozlíšiť postavy v rozprávke,   

- porozprávať v krátkosti dej, 

- vymyslieť vlastnú rolu v rozprávke, 

Krátke improvizácie s návrhom riešenia 

 

 

Prezentácia skupiny – ročné obdobia 

- vybrať najvhodnejšie riešenie situácie, 

- odlíšiť hlavnú a vedľajšie postavy  

   rozprávky,  

- zapojiť  sa do prípravy jednoduchej scénky, 

Prezentácia  zdramatizovanej rozprávky podľa 

predlohy alebo bez predlohy s využitím rekvizít 

- pracovať v kolektíve, vytvorenej skupine, 

- interpretovať divadelnú hru v kolektíve   

  žiakov, 

 

 

 

4. Interpretácia 

 

Obsahový štandard 

 
Výkonový štandard 

Ľudové zvyky, vinše a piesne, príprava vianočných 

betlehemských  hier 

- pracovať v kolektíve, vytvorenej skupine, 

- zapájať sa do prípravy jednoduchej scénky, 

- nájsť zvyky, vinše, piesne v rôznych  

   zdrojoch, 

Prezentácia pripravených scénok 

transformovať získané vedomosti a skúsenosti pri 

realizácii improvizácie v hudobno-dramatických 

etudách 

- povedať svoj text, realizovať pohyb, 

- vstúpiť do hry v správnom čase, 

- porozprávať o vianočných tradíciách (v   

  obci, v rodine),  

- zarecitovať primerané básne,  
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5. Tvorivosť 

 

Obsahový štandard 

 
Výkonový štandard 

Abstraktné stvárnenie predstáv a snov 

 

- stvárniť  sám alebo v skupine abstrakciu  

  svojich predstáv (kulisy, slovo, pohyb,   

  hudba...), 

- expresívnu reakciu na hudbu umocniť 

  pohybom, vizualizáciou a verbalizáciou, 

Prezentácia, prednes vytvoreného literárneho celku  

 

Písomná formulácia textu 

- vytvoriť  súvislý  text, 

- prezentovať text, 

 

- sformulovať písomne text, 

Hry a cvičenia zamerané na rozvoj sluchového 

vnímania  

 

 

- používať primerané množstvo slov, nové  

  slovné spojenia, 

- rozdeľovať slová na slabiky, zo slabík  

  utvoriť nové slová,   

 

 

 

6. Pohyb a pantomíma 

 

Obsahový štandard 

 
Výkonový štandard 

Hlasné čítanie a pantomíma 

  

 

 

 

 

 

- spolupracovať vo dvojici, komunikovať ,  

  riešiť zadanú tému, 

- využiť gestikuláciu a mimiku, pohybovať  

   sa v priestore, 

- v ústnom prejave a v čítaní rozlíšiť melódiu  

  oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej a  

   želacej vety, 

- identifikovať niektoré najznámejšie detské  

  časopisy 

Práca s textom   (Čin, Čin - hlasné čítanie, 

spoznávanie postáv, ich charakteristika) 

 

Pojem rým 

- spolupracovať v skupine, vo dvojici,  

   komunikovať, rieši ť zadanú tému, 

 

- odlíšiť báseň od iných literárnych útvarov,  

   identifikovať veršovaný básnický útvar od  

   neveršovaného, 

 

 

 

7. Dramatická hra 

 

Obsahový štandard 

 
Výkonový štandard 

Prerozprávanie rozprávky  

 

- ovládať svoje telo, 

- vzájomne kooperovať, 

- zhodnotiť, dej, správanie a konanie postáv, 

- vyjadriť predstavy zvukom, improvizovať, 

- vcítiť sa do konania postavy, 

- zahrať určenú rolu, 
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8. Plynulosť reči 

 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

Práca s textom, hlasné čítanie 

 

Reprodukcia textu podľa:  

a) zadania, 

b) formou akrostichu 

- získať cit pre výraz,  

- vnímať  vety rôznej modálnosti,  

- spolupracovať v skupine, riešiť  zadanú  

   tému,  

- vypracovať akrostich, 

 

 

9. Improvizácia 

 

Obsahový štandard 

 
Výkonový štandard 

Zviera, rastlina alebo vec v nejakej situácií 

 

Hra s bábkami 

Hry na zvuky 

- zahrať príbeh opusteného šteňaťa,  

  vyhodeného vianočného stromčeka, 

- použiť bábku v dramatickej hre,  

- rozlišovať zvuky rôznych predmetov, 

- vnímať príjemné a nepríjemné zvuky, 

 

10.   Plynulosť reči a slovná komunikácia 

 

Obsahový štandard 

 
Výkonový štandard 

Jazykolamy 

Intenzita vdychu a výdychu, rezonancia  ústnej dutiny 

- precvičiť artikulačné orgány, 

- využívať vdych a výdych v intenzite reči, 

- využiť rezonanciu ústnej dutiny, 

Nácvik básní, riekaniek, vyčítaniek, hra s veršom, 

rýmom, rytmom a pohybom 

 

- vysvetliť pojmy krátkych ľudových  

   útvarov, 

- odlíšiť dané útvary od iných textov ľudovej  

   slovesnosti, 

- reprodukovať text s citom, 

- zapojiť do reprodukcie textu pohyb, 

- v básni identifikovať rým, 

 

 

 

11.  Charakterizácia 

 

Obsahový štandard 

 
Výkonový štandard 

Rytmizácia textu - udržať tempo a rytmus,  

- uplatniť v texte výrazové varianty (tajne,  

  veselo, lenivo), 

Riešenie etických problémov, s ktorými sa žiaci môžu 

bežne stretnúť vo svojom živote 

 

- posúdiť  konfliktnú situáciu, riešiť ju na  

  základe etických princípov, 

- definovať pojem diskusia, 

- vyriešiť primerane konfliktnú situáciu, 

- popísať niektoré stratégie riešenia  

  konfliktu, 
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7.1.3.5 Metódy a formy práce: 

-  rozprávanie, rozhovor,  dramatizácia, improvizácia, demonštrácia, manipulácia s bábkami, 

aktualizácia obsahu učiva, pochvala, povzbudenie, kritika, sebahodnotenie, pozorovanie, 

práca s literatúrou, metódy mimovoľného učenia – napodobňovanie činnosti, preberanie 

názorov, postojov, záujmov, metódy opakovania a precvičovania, metódy precvičovania 

a zdokonaľovania zručnosti, práca vo dvojiciach, skupinách, individuálne činnosti, hromadné 

vyučovanie. 

4.ročník 

Voľba vyučovacích metód, foriem a  techník je v kompetencii učiteľa. Hlavným kritériom ich 

výberu by mala byť miera efektivity plnenie výchovného cieľa, pričom je žiaduce a vhodné 

využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Vybrané 

metódy , formy majú byť veku primerané a majú podporovať motiváciu, záujem a tvorivé 

činnosti žiakov :  

I. Metódy založené na princípe hrania roly:  

a) metóda plnej (úplnej) hry,  

b) metódy pantonymicko-pohybové,  

c) metódy verbálno-zvukové,  

d) metódy graficko-písomné, 

e) metódy materiálno-vecné.  

 

II. Metódy, ktoré nie sú založené na princípe hrania rolí, ale sú pre výchovnú dramatiku 

dôležité – organizujú alebo podporujú hru v role: 

1. Všeobecné metódy vyučovania a výchovy (dialógy a diskusie, vysvetľovanie, práca 

s literatúrou); 

2. Metódy špecifické pre iné predmety (tvorivé písanie – materinský jazyk, kreslenie – 

výtvarná výchova); 

3. Technické cvičenia divadelno-dramatických zručností (hlasové, dychové, zvukové, 

rytmické, motorické a pod); 

 

III. Metódy komplementárne voči variantom metód založených na hraní rolí, môžu 

hranie rolí dopĺňať, pokiaľ je v hre prítomný pozorovateľ – žiak: 
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1. pozorovanie (pozorovanie neverbálneho vyjadrovania, pantomimického prekladu...); 

2. počúvanie (rádionahrávka s recitáciou, s nejakým textom... Žiaci môžu počúvať napríklad 

hádanky, pri ktorých si zopakujú vybrané slová, napr. Nemý pán v striebornom kabáte. 

Odpoveďou je vybrané slovo (ryba).); 

3. kombinácia pozorovania a počúvania (sledovanie práce svojich spolužiakov, filmu, 

divadelného predstavenia...); 

4. dotýkanie, ochutnávanie (práca s knihami (odbornými aj neodbornými), so slovníkmi, 

s neznámymi nástrojmi a ich následné vysvetľovanie, s rekvizitami...). 

 

IV. Metódy pomocné a doplnkové, ktoré nie sú založené na princípe hrania rolí a nie sú 

pre dramatiku nevyhnutné: 

1. Hry všeobecne tvorivé  

2. Vizualizačné hry 

3. Rozohrievacie hry 

4. Relaxačné hry 

5. Cvičenia na rozvoj vnímania 

6. Rôzne hry zo sociálneho výcviku  

7. Sebapoznávacie hry 

8. Testové hry  

 

Metódy, ktoré sa využívajú pri splnení cieľov tvorivej dramatiky: 

1. Dramatické hry 

2. Hry v role 

3. Improvizácia 

4. Interpretácia 

5. Pantomíma 

6. Dramatizácia 

7. Hudobno-pohybové etudy 

 

7.1.3.6 Učebné zdroje: 

Čítanka pre 2. 3. a 4. ročník ZŠ, Slovenský jazyk pre 2. 3. a 4. ročník ZŠ, Hudobná výchova 

pre 2. 3. a 4. ročník ZŠ, pracovné zošity k uvedeným učebniciam, detské časopisy a knihy 

podľa výberu učiteľa, pracovné listy a nápady z www.zborovna.sk. Ľudové a umelé 

rozprávky, Poviedky a príbehy zo života, Výber z poézie pre deti, Nahrávky na 
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elektronických médiách, Detské časopisy, Iné kultúrne a literárne zdroje, Učíme slovenčinu 

komunikačne a zážitkovo (Palenčárová – Kesselová – Kupcová), Príručka slovenského 

pravopisu pre školy a prax a iná odborná literatúra, slovníky, odborné časopisy, detské knihy 

z knižnice, encyklopédie, odborná a metodická literatúra (Dana Kollárová, Metóda tvorivej 

dramatiky a výchova detského čitateľa, 2005 Renesans, Ľubica Bekéniová, Projektové 

vyučovanie a tvorivá dramatika ako prostriedok demokratizácie a humanizácie výučby a 

školy, 2005 MPC Prešov). Edukačný a metodický materiál, didaktické prostriedky, CD 

prehrávač a nahrávky, internet, svojpomocne zhotovené pomôcky. 

 

 

 

7.1.3.7 Hodnotenie: 

    Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ.  

 

 

 

 

 

3. V predmete Prírodoveda sa zmenil počet vyučovacích hodín. Odsek 7.3.1 sa mení takto: 

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

povinný povinný povinný povinný 

0 + 0 0 + 0 1 + 1 2 + 1 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. V treťom 

a štvrtom ročníku  je navýšený počet hodín v predmete prírodoveda o jednu hodinu týždenne 

bez zmeny obsahu vzdelávania vytýčeného štátnym vzdelávacím programom. Posilnená 

časová dotácia zvýši kvalitu výkonu. 

Vyučovacie štandardy 

 

3.ročník 

Rastliny a huby 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
 

 

životný cyklus rastlín, dĺžka života rastlín 

 význam lesa pre človeka zemiak (ľuľok 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 opísať životný cyklus známeho rastlinného druhu: stromu – 

pagaštan konský; byliny – fazuľa obyčajná,  

 že niektoré rastliny žijú kratšie a iné dlhšie,  že rastlina 

počas života kvitne a prinesie semená,  

 že zo semien na jar vyrastajú nové rastliny,  že niektoré 

rastliny na jar nevyrastajú zo semien, ale z koreňov, hľúz alebo 

cibúľ, ktoré sú počas zimy ukryté v zemi,  
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zemiakový), cukrová repa, pšenica ozimná1 

 liečivé rastliny, odvar, výluh, žihľava 

dvojdomá, repík lekársky, lipa malolistá, 

skorocel kopijovitý, materina dúška  

jedovaté rastliny jedlé, nejedlé a jedovaté 

huby, plesne, kvasinky 

 hodnotiť význam stromov (lesa, dreva) pre človeka,  

 skúmať život na vybranom strome,  

 vyhľadať chýbajúce informácie a zistenia prezentovať,  

 rozpoznať typické poľné plodiny, 

  hodnotiť význam pestovania vybraných poľných plodín,  

 že mnohé rastliny obsahujú látky, ktoré pomáhajú liečiť 

zranenia a ochorenia,  

 že liečivé látky sa nachádzajú v rôznych častiach rastliny 

(uvedie päť príkladov),  

 pripraviť z liečivých bylín odvar a výluh a vysvetliť medzi 

nimi rozdiel,  

 že neznáma rastlina môže byť jedovatá,  

 vysvetliť, akým spôsobom sa môže jed dostať do tela,  že 

huby nepatria medzi rastliny,  

 určiť na piatich hubách, či sú jedlé, nejedlé alebo jedovaté,  

Dokáže v prírode správne určiť päť jedlých a päť prudko 

jedovatých húb. 

 že medzi huby zaraďujeme aj plesne a kvasinky. 

 

 

 

 

Živočíchy 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

ryby: kapor obyčajný, šťuka obyčajná; obojživelníky: 

skokan hnedý 

 plazy: jašterica múrová, užovka obyčajná; vtáky: 

sýkorka veľká, lastovička obyčajná, drozd čierny;  

cicavce: jež tmavý, krt obyčajný, mačka domáca;  

živočíchy bez vnútornej kostry: babôčka pávooká, 

slimák záhradný 

opísať spôsob života vybraných zástupcov živočíšnej 

ríše (ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce, 

bezstavovce),  

 opísať vzťah vybraných živočíšnych  

druhov k prostrediu, v ktorom žijú.  

Vie opísať negatívne vplyvy prostredia na 

vybraných zástupcov živočíšnej ríše. 

 

Človek 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

trávenie, energia, stavebné látky, obezita, potravinová 

pyramída vylučovanie, moč, potenie, pitný režim 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 že trávenie je proces, pri ktorom si človek 

ponecháva v tele z potravy látky, ktoré potrebuje a 

zvyšok z tela vylučuje, 

 vysvetliť proces trávenia človeka,  

 zakresliť časti tráviacej sústavy,  

 vysvetliť, čo sa v zakreslených častiach sústavy deje 

s potravou,  

 zdôvodniť, na čo človek využíva získanú energiu a 

stavebné látky,  

 vysvetliť vznik obezity,  

Dokáže vysvetliť vplyv obezity na výskyt dvoch 

druhov chorôb. 

 vysvetliť princíp potravinovej pyramídy,  

 vytvoriť týždenný jedálny lístok založený na 

vedomostiach o správnej životospráve,  
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 vysvetliť, ako sa dostáva voda do organizmu a ako 

sa z neho vylučuje,  

 zakresliť, ako sa voda dostáva do organizmu a ako 

sa z neho vylučuje,  

 vysvetliť pitný režim,  

 realizovať prieskum o pitnom režime,  

 zhodnotiť výsledky prieskumu vzhľadom na 

vedomosti o správnej životospráve,  

 odporučiť zmeny v pitnom režime 

 

 

Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

vzduch, kyslík, oxid uhličitý, prúdenie vzduchu, 

vietor, zrážky, 

 teplota prostredia 

 teplo, teplota, teplomer, telesná teplota kolobeh vody 

v prírode, dážď, sneh, hmla, topenie, vyparovanie, 

tuhnutie,  

tuhé, kvapalné a plynné látky,  

rozpúšťanie a topenie  

plávajúce a neplávajúce predmety, nadľahčovanie 

telies vo vode,  

objem a hmotnosť 

 že vzduch je potrebný pre život mnohých 

organizmov,  

 že vzduch sa nachádza všade, vypĺňa priestory, ktoré 

sa zdajú byť prázdne, 

  že vietor je pohybujúci sa vzduch,  

 vysvetliť vznik vetra použitím poznatku o stúpaní 

teplého a klesaní studeného vzduchu,  vysvetliť 

fungovanie teplovzdušného balóna,  

 navrhnúť spôsob merania rýchlosti a smeru prúdenia 

vzduchu,  

 navrhnúť spôsob, akým je možné merať množstvo 

zrážok,  

 realizovať dlhodobé pozorovanie znakov počasia a z 

výsledkov vyvodiť závery,  

 že najväčším zdrojom tepla je Slnko,  

 že teplo vzniká aj horením látok alebo trením,  

 že teplo tvorí aj väčšina živočíchov,  

 že teplo spôsobuje zvyšovanie teploty látok,  

 skúmať stálosť telesnej teploty,  

 porovnať telesnú teplotu detí a dospelých,  

vysvetliť na príkladoch rozdiel, že niektoré látky sa 

zahrievajú rýchlejšie a iné pomalšie,  že látky môžu 

byť v troch skupenstvách – tuhé, kvapalné a plynné,  

 vysvetliť zmeny skupenstiev na príklade vody a 

použiť pri tom pojmy topenie, vyparovanie a tuhnutie,  

 vysvetliť vznik dažďa, snehu a hmly, pričom využije 

poznatky o skupenských premenách,  

 vysvetliť kolobeh vody v prírode,  

 vysvetliť na príkladoch rozdiel medzi rozpúšťaním a 

topením,  

 že niektoré látky plávajú na vode, iné klesajú ku 

dnu,  

 navrhnúť postup, ako z neplávajúceho predmetu 

vytvoriť plávajúci a naopak,  

 že predmety sa javia na vzduchu ťažšie ako vo vode,  

 že objem vyjadruje to, akú časť priestoru predmet 

zaberá,  

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

  navrhnúť postup porovnávania (merania) objemu a 

hmotnosti dvoch predmetov. 

Porovnať presnosť dvoch navrhnutých postupov 



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

 

 

 

 

porovnávania (merania) objemu a hmotnosti dvoch 

predmetov. 

 

4.ročník 
Prírodné spoločenstvá 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

dub letný, buk lesný, hrab obyčajný, borovica lesná,  

jeleň lesný, medveď hnedý, veverica stromová, sova 

lesná  

zvonček konáristý, rumanček roľný, nevädza poľná, 

lipnica lúčna, čakanka obyčajná, koník lúčny, čmeľ 

zemný, križiak obyčajný obrábanie pôdy, poľné 

plodiny, 

 zajac poľný, králik poľný, sokol sťahovavý, škrečok 

poľný  

vŕba biela, jelša lepkavá, trsť obyčajná, lekno biele,  

kapor obyčajný, šťuka obyčajná, kačica divá, vážka, 

komár  

potravové reťazce a potravové siete 

 plesnivec alpínsky, črievičník papučka, bleduľa jarná,  

rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý 

Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 opísať les ako spoločenstvo rastlín a živočíchov, 

ktoré sú vzájomne na sebe závislé,  

 vysvetliť život živočíchov v lese,opísať spôsob 

života typických zástupcov lesného spoločenstva,  

 že rastliny vyžadujú pre svoj život rôznorodé 

podmienky,  

 navrhnúť postup skúmania rôznorodosti lúčneho 

porastu,  

 vysvetliť život živočíchov v lúčnom poraste,  

 opísať spôsob života typických zástupcov lúčneho 

spoločenstva,  

 vysvetliť vznik polí obrábaním,  

 vysvetliť význam polí pre človeka,  

 porovnať pole s lúkou,  

 vytvoriť, na základe porovnania poľa s lúkou, 

závery o rôznorodosti rastlinstva, 

  vysvetliť život živočíchov na poli,  

 opísať spôsob života typických poľných živočíchov,  

 vysvetliť, že rastliny, ktoré žijú v blízkosti vodných 

zdrojov vyžadujú väčšie množstvo vody, v inom 

prostredí by neprežili,  

 vysvetliť, ako sa vodné rastliny prispôsobili životu 

vo vode,  

 vysvetliť, že voda je prostredím pre život mnohých 

živočíchov,  

 uviesť príklady živočíchov žijúcich priamo vo vode,  

 uviesť príklady živočíchov žijúcich pri vode a vodný 

zdroj je pre nich zdrojom potravy,   

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

  uviesť príklady živočíchov, ktoré potrebujú vodu len 

na rozmnožovanie, 

 že potravový reťazec vyjadruje potravovú závislosť 

jednotlivých organizmov žijúcich na určitom území,  

 zostaviť na základe informácií, ktoré má o 

organizmoch žijúcich na vybranom území, potravový 

reťazec  

 vyhľadať v informačných zdrojoch chýbajúce 

informácie o spôsobe života organizmov,  

 že niektoré rastliny sú na pokraji vyhynutia, preto sú 

zákonom chránené,  

 vysvetliť narušenie rovnováhy potravového reťazca 

pri vyhynutí určitej rastliny,  

 vysvetliť, čo sa môže stať, ak úplne vyhynie 

niektorý živočíšny druh,  

 uvažovať o vzťahoch medzi rastlinami, živočíchmi a 

prostredím. 
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Urobí prezentáciu o rastlinách a živočíchoch v jeho 

rodnom okolí a o ich vzájomnom vplyve na životné 

prostredie. 

 

Človek 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

dýchanie, spotreba kyslíka,  

pľúca  

kvapôčková infekcia a pôvodcovia ochorení, kašeľ, 

kýchanie  

srdce, tep krv, červené krvinky, biele krvinky, krvné 

doštičky  

cievy, krvný obeh  

rozmnožovanie človeka, počatie, tehotenstvo, pôrod, 

detstvo, dospelosť, staroba, smrť 

Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 že vdychovaný vzduch sa od vydychovaného 

odlišuje tým, že obsahuje menej kyslíka a viac oxidu 

uhličitého,  

 že pri zvýšenej námahe potrebuje človek viac 

energie (potravy) aj kyslíka (dýcha rýchlejšie) 

 že vo vydychovanom vzduchu sa nachádza veľa 

vody v podobe vodnej pary,  

 vysvetliť proces dýchania,  

 zakresliť proces dýchania,  

 navrhnúť postup, ako zistiť, či človek dýcha,  

 že so vzduchom sa do organizmu môžu dostať aj 

nečistoty alebo pôvodcovia ochorení,  

 že na zachytávanie nečistôt a pôvodcov ochorení 

slúži hlien, ktorý sa vylučuje v nose a v hrdle,  

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 vysvetliť prenos ochorenia prostredníctvom 

kvapôčkovej infekcie, 

  vysvetliť obranné mechanizmy - kýchanie a 

kašlanie,  

 že srdce je sval,  

 že srdce je duté a pracuje ako pumpa na krv,  

 že na srdce sú napojené cievy, ktoré rozvádzajú krv 

po celom tele,  

 kde sa nachádza srdce, aký má tvar a aké je veľké,  

 že činnosť srdca sa prejavuje ako tep,  

 vysvetliť, ako a prečo sa zrýchľuje tep pri 

vynakladaní námahy,  

 že pravidelným cvičením sa trénuje aj srdce,  

 že krv je tekutina, ktorá rozvádza po tele potrebné 

látky,  

 vysvetliť, akým spôsobom sa tieto látky dostávajú 

do krvi,  

 že v krvi sa nachádzajú červené krvinky, biele 

krvinky a krvné doštičky,  

 vysvetliť význam darcovstva krvi,  

 že krv je rozvádzaná po tele cievami,  

 že cievy sa nachádzajú v celom tele,  

 že cievy sa rozvetvujú od najhrubších 

vychádzajúcich zo srdca, po najtenšie nachádzajúce sa 

v pokožke,  

 vysvetliť krvný obeh,  

 zakresliť krvný obeh,  

 vysvetliť, ako sa krvou dostávajú lieky, ale aj jedy 

do rôznych častí tela,  

 že na splodenie dieťaťa je potrebný dospelý muž a 

dospelá žena,  
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 že po oplodnení ženy mužom sa v tele ženy vyvíja 

dieťa – žena je tehotná,  

 že dieťa sa v tele ženy vyvíja približne deväť 

kalendárnych mesiacov, pričom matka je s dieťaťom 

spojená pupočnou šnúrou, cez ktorú dieťa od matky 

prijíma potrebné látky a kyslík,  

 vysvetliť význam rodiny pri rozmnožovaní človeka, 

  opísať vývin človeka od počatia až po starobu a 

sústrediť sa na zmeny v raste a  

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 a vývine organizmu. 

Dokáže nájsť a zdôvodniť päť negatívnych javov, 

ktoré majú vplyv na skracovanie života človeka. 

 

Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

spomaľovanie a zrýchľovanie pádu predmetov 

 magnet, magnetické pole, kompas páka, hojdačka, 

rovnoramenné váhy, nožnice, kliešte, páčidlo, veslo, 

kľučka, 

 pevný bod kladka, lanovka, stavebná kladka, 

posilňovacie stroje, pevná kladka, voľná kladka, 

kladkostroj naklonená rovina: svahové cesty – 

serpentín; skrutka, sekera, pluh, klin ozubené koleso: 

bicykel, hodiny, kuchynský mechanický šľahač, 

mechanická vŕtačka, vodný a veterný mlyn, súkolesie, 

ozubnica  

Zem ako planéta, Mesiac ako družica Zeme, Slnko 

ako hviezda Slnečná sústava, Merkúr, Venuša, Zem, 

Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, súhvezdie, Veľký 

voz, Orion hvezdáreň, ďalekohľad,  

podmienky života na Zemi a vo vesmíre 

Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 že niektoré predmety padajú k zemi rýchlejšie, iné 

pomalšie,  

 skúmaním zistiť, že to, ako rýchlo predmety padajú 

k zemi, závisí od veľkosti a tvaru predmetov,  

 skúmaním zistiť, že to, ako rýchlo predmety padajú 

k zemi, závisí od výšky, z ktorej padajú a od spôsobu 

hodu predmetov,  že magnet je predmet, ktorý 

priťahuje niektoré kovové predmety a nepriťahuje 

žiadne nekovové predmety,  

 skúmaním zistiť, že magnet pôsobí do určitej 

vzdialenosti – má okolo seba tzv. magnetické pole,  

 navrhnúť postup, pomocou ktorého porovná veľkosť 

(odmeria) magnetického poľa dvoch magnetov,  

 vysvetliť, ako sa k sebe správajú dva magnety,  

 ako sa používa kompas,  

 že pomocou páky môžeme nadvihnúť ťažké 

predmety s menšou námahou, 

  použiť páku,  

 skúmaním zistiť, že čím dlhšia je páka, tým menej 

sa pri nadvihovaní namáhame, 

 že pomocou kladky môžeme dvíhať ťažké predmety 

s menšou námahou,  

 zostrojiť pevnú kladku, voľnú kladku aj kladkostroj,  

 že pomocou naklonenej roviny dokážeme vyniesť 

veľký náklad do výšky s menšou námahou,  

 skúmať zmenu vynaloženej námahy pri zmene 

sklonu naklonenej roviny,  

 vytvoriť z vlastného skúmania závery, 

  

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 že ozubené koleso je koleso, ktoré má na okraji zuby; 

tie zapadajú do zubov iných ozubených kolies,  

 vysvetliť, že použitím kombinácie väčších a 

menších kolies a ozubnice (ozubenej reťaze) môžeme 

meniť smer točenia ozubených kolies, rýchlosť ich 

točenia aj námahu, ktorú je potrebné na točenie 
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vynaložiť,  

 že Zem je planéta, ktorá obieha okolo hviezdy 

nazývanej Slnko,  

 že Zem má približne guľovitý tvar a okolo Zeme 

obieha jej družica – Mesiac,  

 že Zem sa okrem pohybu okolo Slnka otáča aj okolo 

vlastnej osi,  

 že Zem sa okolo vlastnej osi otočí za jeden deň (24 

hodín) a obehne okolo Slnka za jeden rok (365 dní),  

 demonštrovať na modeli Zeme rotáciu planéty okolo 

vlastnej osi 

a zároveň rotáciu okolo Slnka,  

 že Mesiac nesvieti, ale odráža svetlo dopadajúce naň 

zo Slnka,  

 vymenovať v poradí planéty slnečnej sústavy: 

Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn, Urán a 

Neptún,  

 že planéty spolu tvoria slnečnú sústavu,  

 charakterizovať súhvezdie ako viditeľné 

usporiadanie hviezd do rozpoznateľného obrazca,  

 rozpoznať hlavné súhvezdie zimnej oblohy – Orion 

a hlavné súhvezdie letnej oblohy – Veľký voz,  

 graficky znázorniť usporiadanie slnečnej sústavy,  

 že vo vesmíre nie je vzduch,  

 vysvetliť, akými spôsobmi človek skúma vesmír,  

 zvážiť, aké podmienky by musela mať planéta na to, 

aby na nej človek prežil. 

Vie vysvetliť, aký vplyv má na človeka pobyt 

v beztiažovom stave. 

 

 

 

 

4. V predmete Prvouka sa zmenil počet vyučovacích hodín. Odsek 7.3.2 sa mení takto: 

 

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

povinný povinný povinný povinný 

1 + 1 2 + 1 0 + 0 0 + 0 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. V prvom 

a druhom ročníku  je navýšený počet hodín v predmete prvouka o jednu hodinu týždenne bez 

zmeny obsahu vzdelávania vytýčeného štátnym vzdelávacím programom. Posilnená časová 

dotácia zvýši kvalitu výkonu. 

Vzdelávacie štandardy 

1.ročník 
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 A) Človek a príroda  

Rastliny 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

základné časti rastlín: koreň, stonka, list, kvet,  

plod byliny, 

 kry, stromy životné prejavy rastlín – rast, vývin, 

rozmnožovanie 

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 rozpoznať základné časti rastlín,  

 identifikovať základné časti rastlín (pŕhľava 

dvojdomá, púpava lekárska, rebríček obyčajný, 

kapsička pastierska, ruža šípová, pagaštan konský1 ),  

 identifikovať päť podobností a päť odlišností v 

tvaroch, veľkosti, farbe základných častí rôznych 

rastlín,  

 na základe vlastného pozorovania triediť rastliny na 

byliny, kry a stromy,  

 deliť rastliny podľa tvaru listov na listnaté a 

ihličnaté,  

 opísať funkcie jednotlivých častí rastlín (napríklad: 

koreňom rastlina čerpá z pôdy vodu a živiny),  

 vysvetliť princíp opeľovania,  

 že plod je časť rastliny, ktorá vzniká z kvetu,  

 že plody obsahujú semená, z ktorých vyrastú nové 

rastliny. 

Na základe vlastného pozorovania popísať rast 

a vývoj rastliny od jej zasadenia. 

 

 

Živočíchy 

 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

životné prejavy živočíchov 

 suchozemské a vodné živočíchy  

dravec, korisť končatiny 

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 uviesť tri spoločné a tri rozličné znaky, ktorými sa 

živočíchy a rastliny vzájomne podobajú,  

 vysvetliť, ako sú živočíchy tvarom tela a spôsobom 

života prispôsobené prostrediu, v ktorom žijú (ako 

príklad použije: mačka domáca, dážďovka zemná, krt 

obyčajný, lastovička obyčajná, kapor obyčajný, voš 

detská),  

 na príkladoch uviesť rozdiely medzi suchozemskými 

a vodnými živočíchmi,  

Na základe pozorovania svojho okolia zistiť ktoré 

dravce žijú v jeho blízkosti a ako si získavajú 

potravu. 

 že živočíchy získavajú potravu rôznym spôsobom,  

 vysvetliť vzťah dravec a korisť,  

 vysvetliť význam maskovania živočíchov v 

prostredí,  

 identifikovať časť tela, ktorá zabezpečuje 

živočíchom pohyb, 

 triediť živočíchy podľa toho, čím a ako sa pohybujú 

a tieto informácie dať do súvislosti s tým, kde a ako 
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živočíchy žijú. 

 

Človek 

 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

zmysly: zrak, sluch, hmat, čuch, chuť, poruchy zraku 

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 identifikovať päť základných zmyslov človeka a im 

prislúchajúce zmyslové orgány,  vysvetliť význam 

zmyslových orgánov pre život človeka,  

 vysvetliť zásady starostlivosti o zrak a sluch,  

 vytvoriť závery o funkcii ušnice pri zachytávaní 

zvuku,  

 že orgány hmatu sú rozmiestnené po celom tele v 

koži a sú zodpovedné za jej citlivosť. 

Dokáže popísať prejavy aspoň jednej chyby zraku. 

 

 

 

 Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 

 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

životné prejavy organizmov: pohyb, rast, príjem 

potravy, dýchanie, rozmnožovanie vodné zdroje 

(potok, rieka, jazero, more, podzemná voda), 

 význam vody pre život  

svetelné zdroje, tiene,  

priesvitný, priehľadný, nepriesvitný materiál 

meranie času, presýpacie hodiny, kyvadlo 

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 vysvetliť rozdiel medzi živými a neživými 

súčasťami prírody,  

 triediť na základe znakov, identifikovaných 

vlastným pozorovaním, prírodné objekty na živé, 

neživé a odumreté,  

 vysvetliť, na čo všetko používa človek vodu a čo by 

sa stalo, ak by jej mal nedostatok,  

 vysvetliť, aký význam má voda v pôde a ako sa to 

týka človeka,  

 že voda sa vyskytuje v rôznych formách (niektoré 

vymenuje, napr. ľad, vodná para, sneh, dážď, 

námraza, rosa),  

 vymenovať tri typy vodných zdrojov, 

Dokáže nájsť a popísať zdroje vody vo svojom 

okolí. 

  na základe skúmania vytvoriť závery o priesvitnosti 

a priehľadnosti rôznych materiálov (prostredí),  

 že hlavným zdrojom svetla je Slnko, 

  vysvetliť, kedy sa vytvára a kedy sa nevytvára tieň, 

kedy sa vytvára dlhší tieň a kedy sa vytvára kratší tieň, 

kedy sa vytvára viac tieňov,  

 vymenovať ďalšie zdroje svetla: plameň, blesk, 

žiarovka a iné elektrické zariadenia, ktoré vytvára 

človek,  

 navrhnúť vlastný spôsob merania časového úseku,  

 zostrojiť presýpacie hodiny,  

 vysvetliť vzťah rýchlosti presypania presýpacích 

hodín a niektorých vlastností presýpanej látky na 

základe pozorovania presýpacích hodín,  

 zostrojiť kyvadlo,  

 vysvetliť vzťah rýchlosti kmitania kyvadla a 
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niektorých vlastností kyvadla na základe pozorovania 

kyvadla. 

 

 

 

B) Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

moja trieda, škola, bezpečnosť v škole, v triede,  

orientácia v priestore kde, tu, tam, vpravo, vľavo, 

hore, dolu, vpredu, vzadu  

škola, školský dvor, objekty v okolí školy, adresa 

školy, adresa môjho bydliska 

 dni v týždni, začiatok, koniec, predtým, včera, dnes, 

potom, zajtra  

umývanie rúk, čistota tela, 

 návšteva a správanie sa u lekára, v lekárni funkcia 

členov rodiny, prejav úcty k rodičom, starým rodičom 

a jednotlivým členom rodiny 

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 orientovať sa v budove školy (trieda, jedáleň, WC a 

i.),  

 definovať pravidlá bezpečnosti pri návšteve školy,  

 pomenovať významné orientačné body v blízkosti 

školy (budovy a i.),  

 povedať zjednodušenú adresu školy a adresu svojho 

bydliska,  

 rozlíšiť pojmy predtým, včera, dnes, potom a zajtra,  

 identifikovať dni v týždni,  

 čo škodí zdraviu,  

 určiť členov rodiny vo vzťahu k sebe. 

Vie nakresliť rodostrom svojej rodiny dve 

generácie dozadu. 

 

2.ročník 

 

A)Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

 Rastliny 

 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

rôznorodosť životných podmienok rastlín, 

prispôsobovanie sa prostrediu, životné prejavy rastlín  

význam rastlinných semien, rozširovanie semien,  

podmienky klíčenia semien: vzduch, voda, teplo  

rast rastliny, životné podmienky rastlín: svetlo, teplo, 

vzduch, voda, pôda 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 uviesť päť príkladov rôznych prostredí a k nim 

príklady rastlín v nich žijúcich, 

 vysvetliť na príkladoch, ako sa rastliny prispôsobujú 

svojim tvarom a spôsobom života podmienkam, v 

ktorých žijú,  

 vysvetliť, ako sú rastliny závislé od neživého 

prostredia,  

 opísať tri životné prejavy rastlín,  

 vysvetliť, kde a prečo je možné nájsť semená rastlín,  

 zhodnotiť význam rastlinných semien pre život 

človeka,  

 uviesť na príkladoch, že niektoré semená majú 

vyvinuté nástroje na to, aby sa dostali čo najďalej od 

materskej rastliny,  

 vysvetliť, z ktorej časti semena rastlina klíči a čo sa 

deje so zvyškom semena po jej vyklíčení,  

 

 

 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  navrhnúť postup, ako je možné zistiť podmienky 

klíčenia semien,  
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 vysvetliť, akým spôsobom a prostredníctvom 

ktorých častí získavajú rastliny z prostredia vodu, 

vzduch a svetlo, 

  navrhnúť postup na overenie predpokladov 

týkajúcich sa podmienok rastu rastlín. 

Navrhnúť postup ako zvýšiť klíčivosť rastlín. 

 

Živočíchy 

 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

životné prejavy živočíchov a rastlín rast, vývin  

pestovanie úžitkových rastlín, zber divo rastúcich 

rastlín,  

lov divožijúcich zvierat chov zvierat: kravy, ovce, 

sliepky, kone, včely spoločenský hmyz včelia rodina: 

matka, trúd, robotnica mravenisko 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 porovnať spôsob života živočíchov a rastlín,  

 zistiť, že životné prejavy živočíchov sú podobné 

životným prejavom rastlín, ich spôsob života je však 

iný,  

 že živočíchy (aj človek) sa postupne menia – rastú, 

vyvíjajú sa, dospievajú, starnú,  

 uviesť príklady mláďat rôznych druhov živočíchov, 

ktoré sa nemusia podobať na dospelé jedince  

 že dĺžka života živočíchov je rôzna,  

 že človek získava potravu rôznym spôsobom  

 vysvetliť na príkladoch, aký úžitok človeku 

poskytuje chov živočíchov,  

 vysvetliť význam tvorby živočíšneho spoločenstva,  

 spoznať včelu medonosnú,  

 opísať spôsob života včiel a mravcov. 

Vie popísať význam včiel pre život rastlín. 

 

Človek 

 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

pohyb ako prejav života 

 kostra ľudského tela: lebka, chrbtica a stavce, rebrá, 

ramenná kosť, stehenná kosť, kĺb, zlomenina 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

 vysvetliť, aký význam má pre človeka pohyb,  

 zistiť vlastným pozorovaním, že palec umožňuje 

realizovať najviac pohybov a  

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

svaly ich význam a rozvoj, únava svalov, pohyby 

ovládané vôľou a pohyby realizované mimo vôle 

človeka 

a úkonov, ktoré sú typické pre človeka,  

 že pohyb zabezpečujú svaly, ktoré sú upnuté na 

kostru,  

 pomenovať niektoré hlavné kosti ľudského tela a 

identifikovať ich na vlastnom tele  

 vytvoriť jednoduchý nákres kostry ľudského tela 

(sústredí sa na to, že kosti sa nachádzajú v celom tele 

a sú pospájané kĺbmi),  

 že kosti rastú spolu s človekom až do dospelosti,  

 že kosti sa môžu zlomiť; zlomená kosť sa späť 

zrastie,  

 že človek pomocou svalov vykonáva rôznorodé 

pohyby,  

 skúmaním zistiť, že niektoré pohyby v tele sú 

ovládané vôľou (chcením) a niektoré mimo vôle 

človeka,  
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 vymenovať päť rôznych pohybov, ktoré zabezpečujú 

svaly, 

  že svaly rastú, vyvíjajú sa a silnejú postupne s 

rastom a vývinom človeka,  

 vysvetliť únavu svalov a význam pravidelného 

cvičenia pre vývin svalstva. 

Vie popísať aspoň jednu chorobu, ktorá ma za 

následok ochabovanie svalstva. 

 

Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 

 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

zloženie pôdy, úrodnosť pôdy, znečistenie pôdy 

rozpúšťanie látok vo vode, zrýchľovanie rozpúšťania, 

filtrácia, odparovanie 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 vysvetliť, čo obsahuje pôda a jednotlivé jej zložky 

zaradí k živým, neživým alebo odumretým súčastiam,  

 uviesť medzi živými súčasťami živočíchy, ktoré žijú 

v pôde a dýchajú vzduch prítomný v pôde, 

 uviesť vodu a vzduch ako neživé súčasti prírody,  

 že z pôdy sa do vody prítomnej v pôde uvoľňujú 

rôzne látky, ktoré potom rastliny prijímajú koreňmi a 

využívajú ich na svoj rast,  

 zistiť vlastnosti rôznych typov pôd,  

 vytvoriť zo skúmania závery o rôznych  

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 vlastnostiach pôd,  

 skúmať rozpúšťanie látok vo vode, 

  vytvoriť záver o tom, ktoré látky sa rozpúšťajú vo 

vode a ktoré nie,  

 skúmaním zistiť, akým spôsobom je možné 

rozpúšťanie urýchliť, 

  jednoducho vysvetliť, čo sa deje s látkou, ktorá sa 

vo vode rozpúšťa,  

 navrhnúť postup, ako zistiť prítomnosť látky vo 

vode,  

 opísať na základe pozorovania proces filtrácie,  

 čo je odparovanie,  

 vysvetliť, čo sa pri odparovaní deje s vodou a s 

látkou, ktorá bola vo vode rozpustená. 

Dokáže prakticky oddeliť látku rozpustenú vo 

vode odparením vody.  

 

B) Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

cesta do školy, priechod pre chodcov, semafor  

kalendár – rok, mesiac, týždeň, deň, dátum, sviatky,  

rodina, narodeniny 

 jeseň (september, október, november), zima 

(december, január, február), jar (marec, apríl, máj), 

 leto (jún, júl, august) Vianoce, Nový rok, vznik 

Slovenskej republiky, Veľká noc, Pamiatka zosnulých 

 Slovensko – štátna vlajka, štátny znak  

prvky krajiny (polia, lúky, lesy, rieky, jazerá, vrchy, 

rovina, domy a cesty)  

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 opísať cestu do školy,  

 ovládať základné pravidlá bezpečnosti na ceste,  

 určiť aktuálny rok,  

 zaradiť mesiace v roku podľa ročných období od 

začiatku roka,  

 určiť význam sviatkov (narodeniny, sviatky na 

Slovensku),  
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cestovanie, práca, škola, dovolenka, druhy dopravy 

(auto, autobus, vlak, lietadlo, loď), spoznávanie 

krajiny, pamätihodnosti povolania ľudí (lekár, učiteľ, 

vedec, strojník, pekár, mäsiar, obchodník a i.) 

 zásady bezpečnosti, slnečné žiarenie, oheň, elektrický 

prúd a iné nebezpečné predmety, postup pri volaní 

hasičov (150), záchrannej zdravotnej služby (155), 

polície (158), tiesňová linka (112) 

 že jeho obec je súčasťou Slovenska, 

  rozpoznať štátne symboly (štátnu vlajku a štátny 

znak SR),  

 odlíšiť jednotlivé prvky krajiny,  

 opísať krajinu v okolí školy/bydliska (podľa 

obrázkov) počas roka,  

 uviesť dôvody, prečo ľudia cestujú,  

 odlíšiť druhy dopravy,  

 porozprávať o javoch v krajine, ktoré sú pri 

cestovaní zaujímavé (atrakcie, pamiatky, príroda a i.),  

 odlíšiť vybrané profesie a ich náplň, 

  opísať úlohu hasičov, policajtov a záchrannej 

zdravotnej služby,  

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

  zvládnuť postup, ako privolať pomoc,  

 určiť čas celých hodín na klasických a digitálnych 

hodinách 

Určiť čas na modely slnečných hodín. 

 

5. Do iŠkVP bol pridaný nový predmet Poznaj a chráň, ktorý sa vyučuje v 1.až 4.ročníku. 

Tomuto predmetu je priradené označenie 7.3.3. 

 

1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

povinný povinný povinný povinný 

0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 1 

 

 

 

7.3.3.1  Charakteristika predmetu: 

     Predmet predstavuje úvod do prírodovedných poznatkov dieťaťa. Je to postupné      

     oboznamovanie sa s prírodnými a spoločenskými javmi a zákonitosťami v súlade   

     s prírodovedným a spoločenskovedným poznaním. Žiaci pozorujú a pomenúvajú veci, javy 

a deje, ich vzájomné vzťahy a súvislosti, vzájomné vzťahy a súvislosti a utvárajú si tak 

prvotný ucelený obraz o svete. 

 

7.3.3.2.  Ciele predmetu:  

- získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v informačných 

zdrojoch 

- pozorovať s porozumením využívaním všetkých zmyslov a jednoduchých nástrojov 

- opisovať, porovnávať a klasifikovať informácie získané pozorovaním 

- popísať fungovania ľudského tela,  
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- rešpektovať vlastné zdravie  aktívne ho  chrániť prostredníctvom zdravého životného 

štýlu. 

 

7.3.3.3 Kľúčové kompetencie: 

1.ročník 

kompetencia (spôsobilosť v oblasti sociálnej a komunikačnej): 

- adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu, 

- primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor, 

- popísať rastliny, živočíchy a javy podľa obrázka, 

- dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na primeranej úrovni, 

kompetencia (spôsobilosť) v oblasti  prírodovedného myslenia: 

- rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii  

poznatkov, 

kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa: 

- uvedomovať si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, 

kompetencia (spôsobilosť)riešiť problémy: 

- vnímať a sledovať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 

svojej úrovni navrhovať riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,  

- pokúšať sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a 

spolupracujúcim) spôsobom, 

osobné, sociálne a občianske kompetencie: 

- uvedomovať si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym 

trávením voľného času, 

kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 

- osvojiť si základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr, 

- správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, rešpektovať vkus iných ľudí. 

primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor, 

 kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

- primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

 

 

 

7.3.3.4 Vzdelávací štandard: 
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1.ročník 

 

1. Trieda a škola 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Naša trieda 

  

 Škola, cesta do školy 

 

 

 

 

 Vychádzka – cesta do školy 

 pomenovať školské potreby a zariadenie triedy,  

 dodržiavať školský poriadok, 

 poznať svoju triedu, poschodia,  

 pomenovať a nájsť miestnosti v budove,  

 dodržiavať pravidlá cestnej premávky,  

 poznať najbezpečnejšiu cestu do školy,  

 rozlišovať cestu a chodník,  

 vymenovať vybrané dopravné značky. 

 

 

2. Jeseň 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Časové údaje – dni v týždni, dátum, deň, noc 

 Jeseň 

 

 

 Vychádzka 

 Rastliny, stromy 

 

 triediť správne časti dňa  

 vymenovať dni v týždni, 

 opísať zmeny počasia na jeseň – slnečno, dážď, 

vietor, opadávanie lístia, odlietanie vtákov 

 zbierať jesenné plody, 

 poznať časti stromov a rastlín, dôležitosť 

starostlivosti o zeleň,   

 roztriediť, čo rastie na strome a čo na kríku. 

 

 

3. Domov a jeho okolie 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Kalendár prírody – projekt 

 

 

 

 U nás doma 

 

 

 

 Okolie domu 

 

 

 Obec - vychádzka 

  nakresliť základné meteorologické 

     značky počasia, 

  

 poznať svoje meno, priezvisko a názov obce,  

 pomenovať izby a ich zariadenie,  

 poznať mená ulíc,  

 vymenovať zaujímavé budovy a pamiatky v obci 

a najdôležitejšie objekty v okolí školy, 

 poznať históriu obce,  

 orientovať  sa v obci. 

 

 

4. Zima 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
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 Mikuláš, Vianoce 

 

 

 

 Zima 

 

 

 

 Hry na snehu 

 vyzdobiť triedu,  

 poznať zvyky a tradície na Mikuláša a 

počas vianočných sviatkov,  

 popísať zmeny počasia – sneh, ľad,  

 porovnať s jesenným počasím, 

 porozprávať, ako sa na zimu pripravujú zvieratá a o 

možnosti starostlivosti o ne,  

 vymenovať zimné športy, 

 postaviť snehuliaka. 

 

 

5. Starostlivosť o zdravie 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Ľudské telo - spoločná práca 

 

 

 Hygiena, zmysly 

 

 

 

 

 Bezpečnosť 

 pomenovať časti tela,  

 priradiť oblečenie k správnej časti tela,  

 rozoznať chlapčenské a dievčenské oblečenie, 

  popísať význam čistoty tela a prostredia pre 

zdravie, 

 vymenovať hygienické potreby a pomôcky, 

 rozdeliť do skupín, čo môžeme chytiť, ovoňať, 

počuť, vidieť a ochutnať 

 správať sa, aby nedošlo k úrazu pri hre, na 

bicykli...  

 vymenovať nebezpečné predmety. 

 

 

 

6. My a veci 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 My a veci – spoznávanie materiálov 

 

 Odpad, recyklácia 

 

 

 Médiá 

 

 

 Technika 

 

 roztriediť veci podľa materiálu – z dreva, zo skla, 

z papiera, z gumy... 

 pochopiť význam triedenia odpadov,  

 poznať farby kontajnerov na papier, plasty, sklo 

 rozlišovať, čo môže a nemôže byť pravda,  

 vymenovať rôzne stroje a prístroje, ktoré nám 

pomáhajú v škole a doma. 

 

 

 

7. Jar  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Jar 

 

 

 Veľká noc 

 Jarné kvety 

 

 opísať zmeny počasia, oteplenie, topenie snehu, 

 poznať zvyky a tradície Veľkej noci, 

 vymenovať jarné kvety– narcis, tulipán, snežienku, 

púpavu, 

 opísať hniezda vtákov na stromoch, komínoch, 
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 Vychádzka 

 

 

 Kalendár 

 poznať názvy dní a mesiacov, rozoznávať voľné 

a pracovné dni. 

 

 

 

 

 

 

8. Ľudia 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Podobnosť, odlišnosť 

 

 

 

 Slušné správanie 

 

 

 Emócie 

 porovnať ľudí (podľa farby očí, vlasov a výšky 

určiť, či sa podobajú alebo odlišujú, opísať 

spoločné znaky súrodencov), 

 dramatizovať bežné situácie s dôrazom na slušné 

odpovede, pozdrav a poďakovanie, 

 popísať výraz tváre, vnímať detaily, 

 rozlíšiť hnev, smútok, radosť. 

 

 

9. Oddych a práca 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Pomoc iným – starším, spolužiakom 

 

 Povolania, zamestnania 

 

 

 

 Odpočinok  

 pomenovať a rozoznávať dobré a zlé vlastnosti 

seba a iných ľudí, 

 poznať zamestnanie svojich rodičov, 

 opísať, čím chce žiak byť a prečo, 

 vymenovať povolania, ktoré pomáhajú ľuďom 

a zachraňujú, 

 oddychovať a využívať voľný čas. 

 

 

 

10. Leto 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Deň detí 

 Leto 

 

 Spoznávanie semien 

 Ročné obdobia - projekt Rok – spoločná práca  

 

 

 opísať počasie, oteplenie, poznať búrku, blesk 

 vytvoriť náhrdelník zo strukovín 

 spracovať v projekte poznatky o počasí, oblečení, 

činnostiach, rastlinách  a hrách v jednotlivých 

ročných obdobiach.  

 

2.ročník 

 

1. Orientácia v prírode 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
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 Obec, životné prostredie 

 

 

 

 Širšie okolie školy 

 orientovať v obci, 

 poznať základné zložky zdravého životného 

prostredia (ovzdušie, vodu, pôdu), 

 poznať okolie školy a rastliny tu rastúce, 

 

 

2. Izbové rastliny     

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Kútik živej prírody  popísať časti rastliny, 

 starať sa o izbové rastliny, 

 

  3. Orientácia v čase         

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Ročné obdobia 

 

 

 Kalendárny/školský rok 

 

 Mesiace, týždne, dni 

 popísať znaky jednotlivých ročných období, 

 priradiť oblečenie a činnosti k jednotlivým ročným 

obdobiam,  

 vymenovať názvy mesiacov, 

 rozlišovať školské a prázdninové mesiace, 

 vymenovať názvy dní, 

 

 

4.  Domáce zvieratá 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Pes, mačka 

 

 Králik 

 poznať domáce zvieratá, ich spôsob života, 

 poznať stavbu tela jednotlivých zvierat, 

 rozlišovať užitočnosť pre človeka, 

 

 

5. Priateľstvo         

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Strom priateľstva  

 pomenovať vlastnosti „dobrého“ priateľa, 

 

 

6. Čas      

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Poznáme hodiny 

 Čo mi vravia ručičky 
 určiť celé hodiny, 

 priradiť hodinu k správnej časti dňa, 

 

 

 

7. Adam a Eva 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Poznám svoje telo 

 

 

 

 Zmysly  

 popísať rozdiely medzi mužom a ženou, 

 rozlišovať chlapčenské a dievčenské oblečenie, 

 vymenovať zmysly, 

 starať sa  o sluch a zrak, 

 

 

 

8. Domáce vtáky       

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vonkajšia stavba tela – kura, hus, holub 

 

 Kŕmenie 

 opísať spôsob života domácich vtákov, 

 opísať vonkajšiu stavbu tela vtákov, 
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 vymenovať druhy potravy vhodné pre domáce 

vtáky, 

 

 

9. Dôležité miesta v obci       

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 V obchode 

 Na pošte 
 poslať list, 

 nakúpiť, 

 

 

10. Nebezpečenstvo        

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Kolobeh vody 

 Požiar 

 

 

 Povodeň 

 vysvetliť princíp kolobehu vody, 

 poznať telefónne číslo hasičov, 

 popísať  činnosti pri hasení požiaru 

 porozprávať podľa obrázkov, čo môže spôsobiť 

povodeň, 

 

11. Príroda        

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Včela medonosná 

 
 vymenovať užitočný hmyz, 

 popísať  jeho význam v prírode, 

 poznať stavbu tela včely, spôsob jej života, 

 

 

12. Zdravie        

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Čo a kedy jedávam 

 

 Spoločná príprava jedla 

 

 Ovocie a zelenina 

 rozlíšiť zdravé jedlá od nezdravých, 

 vysvetliť nebezpečenstvo hladovania a prejedania 

sa, 

 poznať druhy ovocia a zeleniny pestovaného u nás 

 vymenovať niektoré druhy cudzokrajnej zeleniny 

a exotického ovocia. 

 

3.ročník 

 

1. Huby 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

  Jedlé huby 

 

 

  Jedovaté huby 

- určiť druhy húb 

(rýdzik, hríb, kuriatko,  bedľu), 

- pomenovať časti tela huby, 

- rozoznať jedovaté huby, 

- získať vedomosti a zručnosti v  poskytovaní  

   pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia   

   a života. 

 

 

2. Rastliny     

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Liečivé byliny 

 Jedovaté rastliny 

 

 Listnaté stromy 

 

- - definovať liečivé rastliny, 

- určiť vybrané jedovaté rastliny, 

- rozoznať a diferencovať druhy listnatých  

   stromov, 

- rozoznať a diferencovať druhy ihličnatých  
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 Ihličnaté stromy    stromov  

 

  3.  Živočíchy         

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Domáce zvieratá a ich mláďatá  

(charakteristika) 

 

 Domáce zvieratá – hydina, vtáky 

 

 

 

 Zvieratá žijúce vo voľnej prírode – lesné, poľné 

 Zvieratá žijúce vo voľnej prírode – vtáky, ryby 

 Zvieratá v ZOO – charakteristika 

 

 Zvieratá v ZOO – Naša ZOO 

- popísať úžitok domácich zvierat, 

- porovnať vzhľad domácich zvierat, 

- diferencovať podľa vzhľadu samca, samicu,  

   mláďa, 

- diferencovať podľa vzhľadu  kuru domácu,  

   hus domácu, kačicu domácu, holuba  

   domáceho, 

- označiť niektoré druhy voľne žijúcich  

   zvierat v lese a na poli, 

- definovať a označiť niektoré druhy  

   živočíchov (vtáky, ryby), 

- diferencovať a porovnať životné  

   podmienky exotických zvierat v zajatí  

   a voľnej prírode,  

- rozoznať a charakterizovať exotické   

   zvieratá v miestnej ZOO 

 

 

4.  Národné parky 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Zákonom chránené živočíchy 

 

 

  Zákonom chránené rastliny 

 Značky v národnom parku  

 Turistické chodníky 

 rozoznať a charakterizovať niektoré druhy 

chránených živočíchov na Slovensku a vo svete,  

 definovať chránené rastliny,  

 definovať niektoré turistické značky, a určiť ich 

význam,  

 určiť atraktívne miesta vo svojej krajine 

 

 

5. Orientácia v okolí         

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Práca s mapou 

 

 Orientácia podľa kompasu 

 

 Doprava v obci 

 

 Doprava v okolí obce 

 

 

 

 

 Význam dopravných značiek – zebra  

 

 

 Význam dopravných značiek – semafor 

 určiť svetové strany a orientovať sa na mape, 

 určovať smer vo voľnej a zastavanej krajine, 

 vymenovať možnosti dopravy, ekologické druhy 

dopravy, 

 pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z 

hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky 

bezpečného správania sa v cestnej premávke v 

praktickom živote, 

 určiť funkcie dopravy ako riadeného systému 

vymedzeného všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, 

 uvedomiť si význam technických podmienok 

dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť 

cestnej premávky, 

 určiť signalizačné zariadenie pre chodcov, pre 

dopravné prostriedky, rozoznať najdôležitejšie 

dopravné značky 

 

 

6. Voda v prírode     

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Premeny vody  

 Sneh, dážď, hmla,... 
 opísať kolobeh vody v prírode 

 rozoznať zmeny skupenstva vody 
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7. Čas 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Denný režim detí 

 

 

 Denný režim dospelých 

 definovať denný režim dieťaťa a charakterizovať 

význam pravidelnej stravy a odpočinku pre dieťa, 

 definovať denný režim dospelých a 

charakterizovať rozdiel v režime detí a dospelých 

 

 

8. Zdravie       

Obsahový štandard Výkonový štandard 

  Osobná hygiena 

 

  Ústna hygiena 

  Práca zubára 

 

  Starostlivosť o vlasy 

 pomenovať a stanoviť základy osobnej hygieny, 

 venovať pozornosť ústnej hygiene 

 popísať prácu zubára,  

 

 rozoznať možnosti starostlivosti o vlasy, 

prevencia proti ektoparazitom 

 

 

9. Životné prostredie 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Ochrana životného prostredia 

 Recyklácia odpadu 

 

 Zber papiera 

- chrániť životné prostredie,  

- diferencovať možnosti recyklácie odpadu, 

- popísať vplyv recyklácie na životné   

   prostredie, 

- zapojiť sa do celoškolského zberu papiera 

 

 

4.ročník 

 
Ochrana prírody 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Voda 

 

 

 

Vzduch 

 

 

Rastliny 

 

Živočíchy 

- poznať dôležitosť vody pre život ľudí,  

   zvierat a rastlín, 

- chápať, prečo ju treba chrániť a poznať  

   spôsoby jej ochrany, 

- chápať nevyhnutnosť čistého vzduchu pre  

   svoj život a poznať činnosti, ktoré ho  

   znečisťujú, 

- vymenovať niekoľko príkladov chránených  

   rastlín, 

- vymenovať chránené živočíchy na  

  Slovensku, rozumieť tomu, prečo sú  

  niektoré druhy zvierat chránené 

 

 

 

Kolobeh vody 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Skupenstvá vody 

 

- sledovať zmeny skupenstva, 

- vzájomne porovnávať vodu, ľad a paru 

 

 

 

Príroda sveta 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
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Príroda iných krajín - popísať prírodné podmienky 

   iných krajín a s rôzne podnebné  

   pásma, 

- spoznávať vodopády, ľadovce, púšte..., 

- popísať, ako sa striedajú ročné obdobia, 

- porovnať iné podnebia a prírodu                    

  s podmienkami na Slovensku 

 

Flóra 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Exotické rastliny  

 

Botanické záhrady  

 

 

Bonsaje 

- popísať, aké podmienky potrebujú k životu  

   rastliny v iných krajinách, 

- popísať možnosti pestovania  

   cudzokrajných rastlín v našich   

   podmienkach, 

- definovať pojem bonsaj 

 

 

Fauna 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Cudzokrajné živočíchy  

 

 

 

Domáci chov exotických zvierat  (teráriá) 

- popísať, aké životné podmienky majú  

   zvieratá v iných krajinách sveta, 

- popísať, ako sú jednotlivé zvieratá  

   prispôsobené životu v chlade, teple, v  

   piesku..., 

- poznať niektorých cudzokrajné živočíchy a  

   možnosti ich chovu v  teráriách 

 

Človek 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rozdiely pohlaví  

 

Fungovanie ľudského tela  

 

 

 

Sústavy 

- popísať hlavné rozdiely medzi mužským a  

   ženským telom, 

- vymenovať podmienky pre ľudský život, 

- chápať kolobeh života ľudí, 

- pomenovať jednotlivé časti a princíp  

   fungovania nervovej, tráviacej, dýchacej a  

   pohybovej sústavy 

 

 

Nerasty 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Poznávanie a skúmanie nerastov - definovať pojem nerasty, 

- určiť základné druhy nerastov, 

- pozorovať nerasty v prírode 

 

 

Sila prírody 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prírodné katastrofy - definovať pojmy: voda, oheň, vzduch,  

   hurikán, tornádo, tsunami, zemetrasenie, 

- popísať, ako sa chrániť pred ohňom, 

- opísať, ako vznikajú záplavy 

 

 

 

7.3.3.4 Metódy a formy: 
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- pozorovanie, práca v skupinách, práca vo dvojiciach, samostatná práca, pokus, hra, 

vychádzka, riešenie problémov, rozhovor, dialóg, frontálna práca, výklad, rozprávanie, 

vysvetľovanie, rozprávanie, vysvetľovanie, diskusia, práca s plagátom, projekt, práca 

s knihou, diskusia.  

7.3.3.5 Učebné zdroje: 

Logické hry, Hádanky, Tajničky, Rébusy, Detské časopisy, Encyklopédie, Pracovné listy, 

Didaktická technika  

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú učebné zdroje a ďalšie odborné 

publikácie k daným témam prírodovedy, encyklopédie, detské časopisy, atlasy, webové 

stránky s témami prírodovedy (www.zborovna.sk), materiálno-technické a didaktické 

prostriedky, ktoré má škola k dispozícii. 

 

 

7.3.3.6 Hodnotenie  

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 

 

6. V predmete Vlastiveda sa zmenil počet vyučovacích hodín. Odsek 7.4.1 sa mení takto: 

7.4.1 Vlastiveda 

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

povinný povinný povinný povinný 

0 + 0 0 + 0 1 + 1 2 + 0 

 V treťom ročníku  je navýšený počet hodín v predmete vlastiveda o jednu hodinu týždenne 

bez zmeny obsahu vzdelávania vytýčeného štátnym vzdelávacím programom. Posilnená 

časová dotácia zvýši kvalitu výkonu. Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom 

ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu v 4.ročníku sú uvedené v príslušnom ŠVP 

zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny 

vzdelávací program. Štandardy predmetu si môžete pozrieť tu →  VLA 

3.ročník 

Moja obec 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

moja obec, miestna krajina, okolie školy, bydliska 

smer na sever (podľa poludňajšieho tieňa), svetové 

strany 

 cesta do školy a bezpečnostné pravidlá pri ceste do 

školy  

znaky jesene, zmeny v prírode a dĺžky dňa a noci, zber 

úrody, príprava živočíchov na zimu predkovia, 

 dedina alebo mesto (aj s opisom) a jej obyvatelia  

znaky zimy, starostlivosť o zver v prírode zimné 

sviatky, 

 pamätihodnosti významní rodáci, zmienky o obci a 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 napísať presný názov svojej obce (presnú adresu 

školy a bydliska),  

 zaradiť obec, kde býva, medzi mestá alebo dediny,  

 určiť smer na sever podľa poludňajšieho tieňa a 

identifikovať svetové strany v krajine,  orientovať sa 

v okolí školy a bydliska pomocou svetových strán a 

významných objektov v miestnej krajine,  

Orientovať sa v blízkom okolí školy-na úrovni 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://cloud6.edupage.org/cloud/vlastiveda_pv_2014.pdf?z%3Aq%2Fam%2By
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jej okolí v povestiach, piesňach, známe udalosti v 

obci, historické pamiatky v  
susedných dedín. 

 porozprávať vlastnými slovami cestu do školy alebo 

zo školy domov,  

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

obci  

znaky jari, zmeny v prírode a dĺžky dňa a noci, jarné 

práce veľkonočné sviatky a tradície,  

plán, mapa danej krajiny  

znaky leta, zmeny v prírode a dĺžky dňa a noci, 

dozrievanie novej úrody, starostlivosť živočíchov o 

mláďatá, oddych a rekreácia počas letných prázdnin, 

starostlivosť o zdravie a bezpečnostné pravidlá počas 

letných aktivít časová priamka (vizualizácia času) 

 opísať svoju obec (napr. aké domy, ulice – pozná, 

možno aj vymenovať, blízka rieka, park a iné),  

 zhotoviť jednoduchý nákres okolia školy a bydliska, 

Zhotoviť jednoduchý nákres blízkeho okolia školy 

– na úrovni susedných obcí.  

 ukázať na mape Slovenska svoju obec, 

 identifikovať na mape Slovenska pohoria, nížiny, 

rieky a cesty (podľa farieb),  

 opísať spôsob života obyvateľov obce – iné v meste, 

iné na dedine, ako sa starať o svoje okolie, ako tráviť 

voľný čas,  

 charakterizovať zmeny vo svojej obci (v prírode) na 

jeseň a použiť pri tom vlastné pozorovania i 

skúsenosti (dĺžka dňa a iné),  

 porozprávať, ako si ľudia pripomínajú svojich 

predkov a priateľov (Pamiatka zosnulých) na jeseň,  

 zostrojiť časovú priamku vlastnej rodiny a 

rodinných príslušníkov,  

Zostrojiť časovú priamku obci za posledných 50 

rokov. 

 charakterizovať zmeny vo svojej obci v zime 

(vlastné pozorovania),  

 vlastnými slovami porozprávať o sviatočných dňoch 

v obci na rozhraní kalendárnych rokov (Vianoce, 

Silvester, Nový rok, Traja králi),  

 opísať druhy dopravy v obci (zopakovať si 

bezpečnosť na cestách),  

 opísať podľa náčrtu cestu do stredu obce (mesta, 

dediny),  

 určiť dve historické pamiatky vo svojej obci,  

 prerozprávať jednu povesť, pieseň, či báseň, ktorá sa 

viaže k obci alebo jej okoliu,  určiť, aké významné 

kultúrne a športové podujatie sa v obci konajú, 

  charakterizovať zmeny v prírode na jar a použiť pri 

tom vlastné pozorovania a skúsenosti (zmeny v 

prírode, dĺžka dňa),  

 opísať činnosti ľudí na jar,  porozprávať o 

veľkonočných tradíciách v obci, 

  identifikovať zmeny v prírode počas leta a 

rozprávať o oddychu a rekreácii počas  

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 letných prázdnin, 

Popísať aspoň jeden zvyk v obci, ktorý sa viaže 

k určitému dátumu.  

 vyhľadať informácie o svojej obci na internete a 

iných médiách,  

 interpretovať obrazový materiál o obci a jej 

obyvateľoch. 
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Dodatok č.3 

Prerokovaný na PR dňa: 28.08.2019 

Schválený na RŠ dňa: 5.09.2019 

Prerokovaný so zriaďovateľom dňa: ............................. 

 

Na základe Dodatku č. 3 k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom 

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

5130/1760:1-10A0 dochádza k týmto úpravám v iŠkVP: 

1. Škola v dôsledku svojej profilácie a možností vyučuje v predmete prvý cudzí jazyk – 

anglický jazyk. 
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Príloha A:                               Koncepcia environmentálnej výchovy. 

 

V Slovenskej republike Stratégia štátnej environmentálnej politiky, schválená 

nadväzne na UNCED uznesením vlády SR č. 619/1993 a uznesením NR SR č. 339/1993, 

poukázala na mimoriadny význam environmentálnej výchovy a vzdelávania v starostlivosti o 

životné prostredie a medzi strednodobé ciele do rokov 2011-2012 zaradila "vytvorenie 

uceleného školského a mimoškolského systému environmentálnej výchovy a 

vzdelávania, ako aj environmentálnej propagandy a prostredníctvom informačného 

systému životného prostredia SR zabezpečenie sústavnej informovanosti občanov o stave 

životného prostredia v regiónoch a jeho dopade na ich zdravie". 

Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania, vypracovaná v zmysle opatrenia 

na realizáciu tohto cieľa z Národného environmentálneho akčného programu (schváleného 

uznesením vlády SR č. 350/1996), sa stáva základným prvkom tohto systému. Zároveň sa tým 

plní aj Programové vyhlásenie vlády SR, schválené uznesením NR SR č. 69/1995, ktoré 

deklaruje podporu aktivít škôl, kultúrnych zariadení, hromadných informačných prostriedkov 

a združení občanov zameraných na zvyšovanie environmentálnej uvedomelosti obyvateľstva, 

ktoré má ústavné právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia. Koncepcia 

environmentálnej výchovy a vzdelávania bola schválená uznesením vlády SR č. 846/ 

Environmentálna výchova aj v tomto školskom roku sa bude realizovať ako súčasť 

vyučovacích predmetov podľa UO EnV pre ZŠ a stredné školy schválenými MŠ SR 

15.4.1996 pod číslom 645/1996-15 s platnosťou od 1.9.1996. 

         Škola musí nielen environmentálne vychovávať, vzdelávať ale sa aj environmentálne 

správať. Cieľovou skupinou je hlavne žiak, ale aj rodič, učiteľ a široká verejnosť. Hlavnou 

úlohou  projektu  je  snažiť sa zlepšovať vzťah  k životnému  prostrediu prostredníctvom 

spoločného programu . 

         Ďalšími cieľmi EnV je zlepšiť životné prostredie školy ,ozdraviť prostredie, zlepšiť 

zdravotný stav žiakov  aj učiteľov, zaviesť úsporné opatrenia smerujúce k nižším nákla- 

dom, skvalitniť a zefektívniť spoluprácu škola – rodina - obec, 
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Koncepčné zámery a ciele environmentálnej výchovy a vzdelávania 

Na základe zhodnotenia domácej východiskovej situácie, svetových i európskych trendov 

možno konštatovať, že sa v Slovenskej republike vytvorili v poslednom období základy pre 

systematické zabezpečovanie environmentálnej výchovy a vzdelávania v koncepčnej, právnej, 

organizačnej i ekonomickej oblasti, pričom sa nadviazalo na staré osvietenecké tradície i 

dosiahnuté pozitívne výsledky v minulosti. Tento stav však nemožno považovať za 

uspokojivý, nakoľko situácia životného prostredia aj ľudskej populácie sa stále zhoršuje. Táto 

skutočnosť si vyžaduje v prvom rade: 

1. udržať a rozvíjať všetky súčasné aktivity a zložky zamerané na environmentálnu výchovu a 

vzdelávanie; detailnejšie preskúmať situáciu na regionálnej a miestnej úrovni s vykonaním 

nápravných opatrení pri zistení stagnácie a nedostatkov; 

2. podporiť rozvoj nových aktivít na celoslovenskej, krajskej, okresnej, miestnej i podnikovej 

úrovni, osobitne zameraných na environmentálnu výchovu, alebo s jej uplatnením v rámci 

iných, najmä výchovno-vzdelávacích činností; 

3. zabezpečiť prepojenosť environmentálnej výchovy a vzdelávania s riešením teoretických a 

najmä praktických úloh zameraných na zlepšovanie životného prostredia; uplatniť pútavejšie 

a modernejšie výchovné metódy hlavne vo vzťahu k mládeži a zabezpečiť postupne 

environmentalizáciu všetkých učebných plánov, osnov, učebníc, predmetov a študijných 

odborov; každá škola a osvetové zariadenie naviazané na štátny rozpočet by mali vypracovať 

a zabezpečovať program environmentálnych aktivít; 

4. rozšíriť počty profesionálnych i dobrovoľných lektorov a organizátorov podujatí s 

environmentálnym zameraním, vytvoriť podmienky pre širšie uplatnenie existujúcich kapacít 

pri výchove nových školiteľov a organizátorov; 

5. postupne zabezpečiť na všetkých úrovniach štátnej správy vytvorenie útvarov alebo 

funkčných miest - referátov environmentálnej výchovy a vzdelávania, zároveň za účelom 

zlepšenia koordinácie a implementácie ustanovenie lektorských zborov a koordinačných rád 

pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie so zastúpením zložiek životného prostredia, 
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školstva, kultúry, zdravotníctva, pôdohospodárstva, vnútra, regionálneho rozvoja, odborných 

inštitúcií, škôl i miestnych mimovládnych organizácií s environmentálnym zameraním;  

6. nadviazať na tradície zrušenej Školy ochrany prírody a okrem uceleného systému školskej 

environmentálnej výchovy a vzdelávania vytvoriť postupne ucelený systém mimoškolskej 

environmentálnej výchovy a vzdelávania, ktorý by pozitívne ovplyvňoval názory a konanie 

občanov, osobitne mládeže, k životnému prostrediu na všetkých úrovniach;  

7. podporiť rozvoj environmentálnej výchovy a propagandy v masovokomunikačných 

prostriedkoch a vytvoriť právny i inštitucionálny rámec pre objektívnu a pravidelnú 

informovanosť verejnosti o environmentálnej situácii; zvýšiť úroveň environmentálnej 

propagandy, ako aj prezentácie prírodného dedičstva a starostlivosti o životné prostredie 

dobudovaním sústavy náučných chodníkov, náučných lokalít, informačných stredísk a 

špecializovaných expozícií s environmentálnym zameraním, ale aj múzejných zariadení a 

ekologických staníc /staníc mladých environmentalistov, malých ekológov, priateľov 

slovenskej prírody, .../; 

8. environmentálnu výchovu a vzdelávanie chápať a zaradiť ako súčasť rozvoja etiky a 

rozšíriť ju o uplatňovanie zásad trvalo udržateľného rozvoja a života, osobitne o výchovu k 

trvalo udržateľnej produkcii a spotrebe; 

9. pri úprave obsahu výchovy a vzdelávania odlišovať v učebných plánoch, osnovách a 

dokumentoch ekológiu ako vednú disciplínu, zameranú na skúmanie vzťahov medzi 

organizmami a medzi nimi a ich životným prostredím, a environmentalistiku ako nové 

medziodborové /interdisciplinárne/ zameranie až nadrezortnú sféru rovnocennú a 

nerozlučiteľne spojenú s hospodárskou sférou a sociálnou sférou;  

10. zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické 

uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo 

svete, 

11. vypracovať a začať realizovať projekty environmentálnej výchovy a vzdelávania 

zamerané na určité skupiny spoločnosti v celoslovenskom, krajskom, okresnom až miestnom 

meradle /deti predškolského veku, žiaci, študenti stredných škôl, učitelia, podnikatelia, 

investori, rodičia, štátni zamestnanci, zamestnanci samospráv, .../; podporovať projekty a 
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aktivity združení občanov zamerané na environmentálnu výchovu, vznik podnikateľských 

subjektov a umeleckej tvorby s takýmto zameraním;  

12. komplexne zhodnotiť kvalitu a kvantitu, ako aj dosah aktivít environmentálnej výchovy a 

vzdelávania, v porovnaní s množstvom aktivít dekadentného smeru a formálneho charakteru 

so zabezpečením nápravy;  

13. intenzívnejšie rozvíjať multilaterálnu i bilaterálnu medzinárodnú spoluprácu so 

zameraním najmä na konkrétne aktivity environmentálnej výchovy a vzdelávania mládeže a 

školenia zamestnancov pri získavaní a zavádzaní environmentálne vhodných technológií; 

nadväzne na medzinárodné ceny a súťaže zaviesť aj na Slovensku každoročne štátne ocenenie 

obcí, organizácií, pedagógov a ďalších jednotlivcov, ktorí splnia environmentálne kritériá 

výberu prestížnu cenu Ministerstva životného prostredia SR za pomoci Štátneho fondu 

životného prostredia SR  

Pri dosahovaní týchto cieľov treba vychádzať z uvedených relevantných 

medzinárodných dokumentov a záverov medzinárodných podujatí, záväzkov vyplývajúcich 

pre SR z medzinárodných dohovorov, spomenutých parciálnych koncepčných materiálov 

príslušných rezortov a mimovládnych organizácií, ako aj zámerov uvedených 

celoslovenských konferencií a seminárov organizovaných pod záštitou MŠ SR, no najmä z 

konkrétnej situácie environmentálnej výchovy a vzdelávania na miestnej, okresnej, krajskej a 

rezortnej úrovni. Už na základe takéhoto zjednodušeného členenia a prístupu možno 

uskutočniť detailnejšie analýzy stavu, prijať a realizovať opatrenia všetkými 

zainteresovanými podľa ich pôsobnosti a u jednotlivcov i podľa ich záujmu. Pritom v 

platnosti ostávajú plnené krátkodobé, strednodobé i dlhodobejšie opatrenia z Národného 

environmentálneho akčného programu, schválené uznesením vlády SR č. 350/1996, 

ktorých realizácia sa vyhodnotí v roku 1998. Obdobne v krajoch ide o vypracované a prijaté 

krajské environmentálne akčné programy a v okresoch o dopracúvané okresné 

environmentálne akčné programy, do ktorých treba premietnuť aj východiská a ciele tejto 

koncepcie. Tieto si zároveň vyžadujú prijať ďalšie opatrenia, resp. spresniť niektoré opatrenia 

aj na úrovni rezortov. 
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Návrh aktivít a hlavné úlohy v rámci ENV. 

 

Planéta pod odpadkami  

 

                       

●   Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a 

žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti 

separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému 

prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.  

Termín : stály 

Zodpovední: vyučujúci 

 

 

●   Zapojiť do medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola v rámci rozvoja 

environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému životu.  

Termín : stály 

Zodpovedný: Mgr. Mižák 

  

●   Vytvárať podmienky pre prácu učiteľa – koordinátora environmentálnej výchovy, ktorého 

úlohou je koordinovať environmentálnu výchovu v škole, príp. v súlade s ekokódexom 

(stratégia výchovy a konania školy k ochrane a udržateľnosti životného prostredia, zásady 

úspor obnoviteľných zdrojov a pod.) realizovať environmentálny program školy.  

Termín : stály 

Zodpovední: vyučujúci 

 

●   Podporovať rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním škôl do projektov 

a súťaží s environmentálnym zameraním.  

Termín : priebežne 

Zodpovední: Mgr. Mižák a ostatní vyučujúci 



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

 

 

 

 

                                                                                                    

 Realizovať prvky ENV do vyučovacích predmetov v súlade s hore uvedenými UO. 

 Termín : priebežne 

 Zodpovední: vyučujúci 

 

 V jesenných a zimných mesiacoch rozmiestniť kŕmidlá pre vtáčkov v okolí školy. 

Termín : jeseň 2019 

Zodpovední: vyučujúci tech. prác 

 

 Pripraviť výstavu ekoplagátov  ku Dňu Zeme 

Termín : apríl 

Zodpovední: vyučujúci I. a II. stupňa 

 

 Na triednických hodinách venovať problematike ENV viac pozornosti ako pominulé 

roky 

Termín : priebežne 

Zodpovední: tr. učitelia 

 

 Aj v tomto školskom roku pokračovať vo verejnoprospešnej práci  pri  čistení okolia 

školy s jednotlivými triedami podľa potreby  

 Termín : celý rok 

 Zodpovední: tr. učitelia a učitelia vyučujúci práce na pozemku 

 

 

 Vedenie školy bude aj naďalej podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov v rámci 

ENV/účasť na školeniach, prednáškach/ 

Termín : priebežne 

 

 Do všetkých vyučovacích predmetov zaradiť podľa možnosti výchovu k humánnemu  

prístupu  k zvieratám.                                                                                     

Termín : priebežne 

Zodpovední: všetci učitelia 
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 Zhotovovať ekologické plagáty – výtvarné práce žiakov 2., 3., a 4., ročníka na tému 

ŠETRÍME VODOU  urobiť výstavku najlepších prác v priestoroch školy 

Termín : priebežne 

Zodpovední: učitelia výtvarnej výchovy, tr. učitelia a učitelia I. stupňa  

 

 Motivovať žiakov k zapájaniu sa do environmentálnych súťaží a projektov 

Termín : priebežne 

Zodpovední: vyučujúci 

 

 Snažiť sa čo najviac zverejňovať výsledky práce v oblasti environmentálnej výchovy na 

nástenkách v triedach a chodbách.  

Termín : priebežne  

Zodpovední: vedenie školy, koordinátor, pedagógovia 

 

 Zapájať sa do rôznych aktivít organizovaných v rámci ENV aj inými organizáciami. 

Termín : priebežne  

Zodpovední: všetci učitelia 

 

 Starať sa o zeleň v škole aj v jej okolí vysádzaním okrasných stromčekov a kvetín, 

viacej zapojiť žiakov. 

Termín : priebežne  

Zodpovední: tr. učitelia a vyučujúci pracov. vyučovania  

 

    S ENV je potrebné začať v rannom veku a pokračovať s ňou počas  celého života. 

Verím, že sa nám to aspoň s časti podarí a na konci šk. roka budeme všetci spokojní. 

 

V priebehu   školského roka venovať zvýšenú pozornosť realizácii aktivít v rámci týchto 

programov: 

 

a) Environmentálna výchova ( minimálne jedna aktivita v mesiaci) -  rozvíjať osvetovú, 

vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na a vzdelávanie k rozvoju osobnosti, 

zameranú najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, na 

čistú vodu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych 
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postojov a správania sa žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním 

a poškodzovaním životného prostredia. 

Zodpovední: Mgr. Mižák, Mgr. Tkáčová 

Termín: v priebehu šk. roka 

 

Zapojiť školu do medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola v rámci 

rozvoja environmentálnej výchovy(ENV) a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju 

(www.zelenaskola.sk). 

Zodpovední: Mgr. Mižák, Mgr. Buraľová 

Termín: v priebehu šk. roka 

 

Zorganizovať jednu súťaž pre prvý stupeň a jednu pre druhý stupeň zameranú na 

environmentálnu výchovu. 

1.stupeň – využiť tieto témy - separácia, zhodnocovanie (recyklácia) a likvidácia odpadov v 

súlade s právnymi predpismi, uvedomelá spotreba zdrojov 

Termín: do 31.01.2020 

Zodpovední: Mgr. Buraľová, Mgr. Fecurová 

2.stupeň – využiť tieto témy vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k 

životnému prostrediu,  prevencia pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, 

riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny  

Termín: do 30.06.2020 
Zodpovední: Mgr. Mižák, Mgr. Dzuracká 

 

 

Zapojiť školu aspoň do 1 environmentálnej súťaže – organizovanej inou inštitúciou ako našou 

školou, 1 environmentálneho projektu  

Zodpovední: Mgr. Mižák, Mgr. Buraľová 

Termín:  v priebehu roka 

 

Nadviazať spoluprácu s jednou neziskovou organizáciou resp. envirocentrom, ktoré pôsobia 

v tejto oblasti. 

Zodpovední: Mgr. Mižák, Mgr. Buraľová 

Termín:  v priebehu roka 

 

 

Podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať v oblasti 

organizovania dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi 

organizáciami v lokalite školy v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k 

dobrovoľníctvu 

Zodpovední: Mgr. Mižák, Mgr. Buraľová 

Termín:  v priebehu roka 

 

Zapojiť školu minimálne do jedného z týchto programov: Nadácie pre environmentálnu 

výchovu na www.fee.global, EcoSchools/Zelená škola www.zelenaskola.sk a Mladí reportéri 

pre životné prostredie www.mladireporteri.sk  

Zodpovední:   ZRŠ, koordinátor EN 

Termín:  do 30.06.2020 

 

http://www.zelenaskola.sk/
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Zapojiť školu minimálne do jedného projektu a jednej súťaži s environmentálnym         

zameraním 

Zodpovední:    koordinátor ENV 

Termín:  do 30.06.2020 

 

 Zaradiť témy UNESCO (pamiatky a ich ochrana a pod.) do vyučovacieho procesu.  Uvedené 

témy zaradiť aj do školského časopisu.   

Zodpovední:    koordinátor ENV, vyučujúci DEJ, GEG 

Termín:  v priebehu šk. roka 

 

 Návšteva Slovenského  múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši – 

exkurzia- žiaci II. stupňa 

Zodpovední:    koordinátor ENV, Mgr.Buraľová 

Termín:  v priebehu šk. roka 

 

Pokúsiť sa zapojiť našu školu do čerpania tzv. Nórskych fondov - aktivity budú zamerané 

na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní dopadov zmeny klímy a adaptáciu na zmenu 

klímy, výchovno-vzdelávacie a osvetové aktivity v oblasti zmierňovania a adaptácie na 

zmenu klímy. 

Zodpovední:  Mgr.Dzuracká, Mgr.Mižák 
Termín: november 2019 

 

Aktivity environmentálnej výchovy 

 

September   

 Zapojiť školu do environmentálneho programu „Zelená škola“. 

                                                                                                  zodpovedný: Mgr. Mižák 

      Turistická prechádzka – Trepec za účelom pozorovania prírody, rastlín,  zvierat a    

poznania menej navštevovaného miesta a kultúrnej pamiatky kostola v Trepci. 

                                                                                                  zodpovední: Mgr. Mižák,   

Mgr.Hladká 

      Október   

      Kráľovstvo vitamínov – aktivity na škole spojené s projektom Zdravá škola, beseda   

o zdravej výžive  

          zodpovední: Mgr. Mižák, Mgr. Petrová, Bc.Kačmárová, Mgr.Gavurová 

      Zasadenie stromčekov- žiaci 1. ročníka zasadia v areáli školy svoj vlastný stromček,    

o ktorý sa budú starať počas celého štúdia až do 9. ročníka- názov aktivity ZASAĎ SVOJ 

STROM ŽIVOTA 

                                 zodpovedný: Mgr. Mižák 
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November   

Zdravý spôsob života bez drog, cigariet a alkoholu – beseda žiakov 3., a 4., ročníka s 

odborníkom 

zodpovední: Mgr. Mižák a Mgr. Gavurová 

December   

Výzdoba školy k Vianociam – so zreteľom na ochranu životného prostredia 

zodpovední: Mgr. Mižák a tr. učitelia 

 

Január   

Environmentálna súťaž  pre žiakov II. stupňa  a I. stupeň 

zodpovední: Mgr. Mižák a Mgr. Tkáčová, Mgr. Buraľová 

,,V zdravom tele , zdravý duch!” – Bežecká súťaž pre žiakov 2., 3., a 4., ročníka po snehu-

tímovosť tried  

            zodpovední: Mgr. Mižák, Mgr. Petrová, Bc. Kačmárová,  

                                  Mgr. Buraľová, Mgr. Gavurová 

  

Február  

  Okrasné záhradníctvo - pestovanie a rozmnožovanie okrasných rastlín – praktická činnosť 

– vysádzanie semienok do kvetináčov 

    zodpovední: Mgr. Mižák, Mgr. Petrová, Bc.Kačmárová, Mgr. Tkáčová 

 

Marec   

 22. marec Svetový deň vody – rozhlasová relácia, vyprac. projektov 

zodpovední: Mgr. Mižák a uč. I. a II. Stupňa 

Šetrenie vodou a elektrinou- súťaž  medzi žiakmi I. stupňa 

Nadviazať spoluprácu s jednou neziskovou organizáciou resp. environcentrom, ktoré pôsobia 

v tejto oblasti. 

                                                            zodpovední: Mgr. Mižák, Mgr. Gavurová a uč. I. stupňa 
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Apríl   

 Mesiac lesov, 22. apríl – Deň Zeme – tvorba plagátov, výstavka plagátov, ocenenie 

najlepších prác, beseda s poľovníkmi – nadviazať spoluprácu s poľovníckym združením, 

súťaž medzi žiakmi I. a II. Stupňa pod názvom lesopark 

zodpovední: Mgr. Mižák, Mgr. Buraľová, Mgr. Petrová, 

Mgr.Tkáčová, Bc.Kačmárová 

 

Máj   

31. máj Deň bez tabaku, rozhlasová relácia 

      zodpovední: Mgr. Mižák a Mgr. Petrová 

Chránime a čistíme naše lesy – prechádzka prírodou za účelom zberu odpadkov 

                                                     zodpovední: všetci učitelia 

Jún  

Nočná hra – aktivity, súťaže, nočné hry  

                zodpovední: Mgr. Mižák a tr.učitelia I. a II. stupňa 

 

Tento plán je otvorený, v prípade potreby môže byť v pláne uskutočnená zmena. 

Plán schválil riaditeľ ZŠ, Školská ulica 54 /21,Slovenská Kajňa:        Mgr. Marián Oľšav 

Dňa: 28.08.2019                             Vypracoval: Mgr. Vladislav Mižák 
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Príloha B:                                                 Koncepcia globálneho vzdelávania. 

 

1 GLOBÁLNE VZDELÁVANIE 

1.1Charakteristika globálneho vzdelávania 

Vláda Slovenskej republiky dňa 18. januára 2012 schválila Národnú stratégiu pre globálne 

vzdelávanie  na obdobie rokov 2012 – 2016. Pre napĺňanie cieľov globálneho vzdelávania bol 

vypracovaný Akčný plán pre plnenie úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie pre globálne 

vzdelávanie na rok 2012.  Globálne vzdelávanie zdôrazňuje globálny kontext vo vzdelávaní. 

Jeho súčasťou je globálne rozvojové vzdelávanie, ktoré sa sústreďuje na problémy súvisiace s 

nerovnosťou vo svete (napr. chudoba), ďalej environmentálne vzdelávanie, multikultúrne 

vzdelávanie, mierové vzdelávanie, ako aj vzdelávanie k ľudským právam v globálnom 

kontexte.  

1.2 Ciele globálneho vzdelávania 

Hlavným cieľom globálnej výchovy (GV) je pripraviť žiakov na život v 21. storočí, 

poskytnúť im informácie, ktoré uľahčujú porozumenie sociálnym, enviromentálnym, 

ekonomickým a politickým procesom vo svete, rozvíjajú kritické myslenie a formujú globálne 

občianske postoje.  

Afektívne ciele globálneho vzdelávania: 

- prijímať zodpovednosť za seba a vnímať svoju úlohu vo svete, 

- pociťovať potrebu aktívne sa podieľať na riešení miestnych problémov prispievať 

k riešeniu problémov na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni, 

- vnímať a akceptovať výhody vzájomnej spolupráce, 

- rešpektovať odlišné pohľady na svet, 

- solidarizovať sa s ľuďmi žijúcimi v ťažkých podmienkach, 

- prevziať zodpovednosť za správanie, ktoré zabezpečí trvalo udržateľný život na Zemi, 

- chápať vzájomnú závislosť a prepojenosť rôznych oblastí sveta a rôznych dimenzií 

rozvoja, 

- vnímať svoje možnosti aktívne sa podieľať na rozvoji na lokálnej i globálnej úrovni. 

Psychomotorické ciele globálneho vzdelávania: 

- využívať nástroje demokracie pri podieľaní sa na verejnom živote (volebné právo, petičné 

právo, právo na slobodný prístup k informáciám, právo na združovanie), 

- dokázať vymedziť problém, analyzovať ho, hľadať rôzne riešenia, vybrať najvhodnejšie 

riešenie a využívať pri jeho riešení vlastné skúsenosti i skúsenosti ostatných, 

- odhadnúť svoje schopnosti a hľadať možnosti, ako ich využiť pri riešení problémov, 

- uvedomovať si zodpovednosť za svoje rozhodnutia pri riešení problémov, 

- efektívne spolupracovať s ostatnými ľuďmi, 

- na základe informácií si vytvoriť vlastný názor a podporiť ho argumentmi, 

- vedieť prijať názor ostatných a korigovať svoj pôvodný názor, 

- využívať empatiu pri poznávaní situácie ostatných, 

- myslieť systémovo a hľadať súvislosti. 

Kognitívne ciele globálneho vzdelávania: 

- poznať príčiny a dôsledky najdôležitejších globálnych problémov, 

- porovnať rôzne koncepty chápania rozvojových teórií ľudských práv, či globalizačných 

javov, 

- kriticky analyzovať príčiny a dôsledky ťažkých životných podmienok ľudí žijúcich 

v rôznych oblastiach sveta, 
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- rozoznať rozdiely v ekonomickej, sociálnej a enviromentálnej situácii v rôznych 

oblastiach sveta, 

- poznať rôzne aspekty príčin a dôsledkov rozdielov, 

- poznať hlavných aktérov rozvojovej spolupráce a svoje možnosti, aktívne sa podieľať na 

rozvoji na lokálnej i globálnej úrovni, 

- zhodnotiť prečo a akým spôsobom sa uskutočňuje rozvojová pomoc. 

 

1.3 Princípy globálneho vzdelávania  

 

Pre dosiahnutie cieľov globálneho vzdelávania je dôležité vychádzať z nasledujúcich 

princípov:  

- • Globálna zodpovednosť – zodpovednosť za svoje konanie a za svet, ktorý ním 

ovplyvňujeme  

- • Solidarita – solidarita s ľuďmi žijúcimi v ťažkých podmienkach a ochota im svojím 

konaním  

- pomôcť  

- • Participácia – aktívna a informovaná účasť na riešení problémov a konfliktov  

- • Vzájomná prepojenosť – uvedomenie si globálnej previazanosti a súvislostí medzi 

miestnym,  

- regionálnym a medzinárodným dianím  

- • Spolupráca – rovnocenné partnerstvo medzi ekonomicky rozvinutými a rozvojovými  

- krajinami  

- • Sociálna spravodlivosť a rovnosť – dodržiavanie ľudských práv a rovných príležitostí 

pre  

- všetkých  

- • Otvorenosť a kritické myslenie – kritický prístup k informáciám a schopnosť kritického  

- úsudku a informovaného rozhodovania  

- • Udržateľný rozvoj – prispôsobenie životného štýlu smerujúceho k zachovaniu a 

zlepšeniu  

- životného prostredia pre ďalšie generácie 

 

1.4 Spôsob implementácie globálneho vzdelávania  

Odporúčame všetkým vyučujúcim začleniť globálne vzdelávanie do vyučovacieho procesu 

formou globálnej dimenzie v predmetoch. Forma globálnej dimenzie v predmetoch  namiesto 

vytvárania nových osnov s globálnym obsahom dáva možnosť nachádzať globálne súvislosti 

v už existujúcich osnovách jednotlivých predmetoch. 

 

1.5 Kompetencie rozvíjané prostredníctvom globálneho vzdelávania 

Pri definovaní kompetencií rozvíjaných prostredníctvom GV sa za najdôležitejšie považujú 

tieto: 

- využívať nástroje demokracie pri aktívnom zapájaní sa do verejného života, 

- vidieť javy a procesy vo vzájomných súvislostiach, 

- analyzovať problém a hľadať spôsoby jeho riešenia, 

- využívať vlastné skúsenosti, vedomosti a skúsenosti iných pri výbere najoptimálnejšieho 

riešenia problému, 

- vedieť spolupracovať s ostatnými pri riešení úloh, 
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- vedieť spracovať informácie, vytvoriť si vlastný názor, argumentovať, 

- dokázať prijať názor iných, 

- dokázať sa vcítiť do situácie iných, 

- pociťovať za seba zodpovednosť a uvedomiť si svoju úlohu vo svete, 

- dobrovoľne a nezištne sa podieľať na riešení problémov, 

- uvedomovať si význam spolupráce, 

- tolerovať iných ľudí, rešpektovať odlišné názory, 

- prejavovať solidárnosť voči ľuďom nachádzajúcim sa v zložitých životných situáciách 

a podmienkach. 

1.5 Hlavné témy globálneho vzdelávania 

Pri definovaní obsahu globálneho vzdelávania je potrebné reagovať na aktuálne výzvy vo 

svete, a preto je dôležité, aby ho bolo možné flexibilne dopĺňať a upravovať. Pri vymedzení 

základných tematických celkov a nimi zahrnutých čiastkových tém vychádzame zo súčasnej 

Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016. 

1.5.1. Tematické celky 

- Globalizácia a vzájomná previazanosť – základný tematický celok a zároveň hlavný 

princíp globálneho vzdelávania. Prináša uvedomenie si prepojenosti rozvinutých 

a rozvojových krajín a ich vzájomné ovplyvňovanie sa.  

Témy: aspekty globalizácie, ekonomická globalizácia – svetový obchod – etické 

podnikanie, udržateľný rozvoj, migrácia. 

- Globálne problémy a rozvojová spolupráca – tematicky celok, ktorý zahŕňa rozvojové 

vzdelávanie ako dôležitú súčasť globálneho vzdelávania. Jednotlivé témy popisujú hlavné 

problémy súčasného sveta. 

Témy : chudoba a nerovnosť, zdravie (HIV/AIDS, podvýživa, obezita), konflikty vo 

svete,  rozvojová a humanitárna pomoc SR a EÚ. 

- Multikulturalizmus – tematický celok, ktorý je východiskom pre 

multikultúrnu/interkultúrnu výchovu ako súčasť vzdelávania. 

Témy: stereotypy a predsudky, xenofóbia – rasizmus – intolerancia, kultúrna identita – 

kultúrne rozdiely, náboženské rozdiely. 

- Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty . tematický celok, ktorý tvorí súčasť 

enviromentálnej výchovy. 

Témy: zmena klímy, odpady, enviromentálna migrácia, vzduch – voda – pôda, využívanie 

prírodných zdrojov, alternatívne zdroje energií. 

- Ľudské práva – tematický celok, ktorý je východiskom k výchove k ľudským právam. 

      Témy: ľudské a občianske práva, práva dieťaťa, rodová rovnosť, demokracia a dobré 

vládnutie. 

1.6 Konkretizácia a implementácia tém GV  

Škola fungujúca na princípoch globálnej výchovy predpokladá prechod od retroaktívnej 

koncepcie výchovy k proaktívnej výchove, prijatiu rozvíjajúcej a výchovnej funkcie školy tak, 
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aby sa stali najmenej rovnocennými s jej vzdelávacou funkciou. Kľúčovou podmienkou je 

vytvorenie systémového pohľadu na svet.  

Je založená na troch vzájomne prepojených pilieroch: 

I.ČLOVEK: 
Cieľom je zdravý všestranne rozvinutý človek pričom pojem „zdravie“ je chápaný ako 

zdravie jednotlivca a skladá sa z piatich zložiek: 

1. telesné zdravie – fungovanie tela a všetkých jeho častí, schopnosť plniť fyzické úlohy bez 

prílišného stresu alebo únavy, 

2. duševné zdravie – fungovanie mysle, schopnosť súvislého myslenia a efektívneho učenia 

sa, schopnosť používať rôzne duševné procesy, 

3. emočné zdravie – schopnosť vyrovnávať sa s emóciami, ovládať ich a vyjadrovať sa 

spôsobom, ktorý vedie k uspokojeniu potrieb jednotlivca a zodpovedá požiadavkám 

situácie, v ktorej sa nachádza, 

4. duchovné zdravie – schopnosť etických a morálnych súdov v súlade s osobným 

presvedčením a hodnotovým systémom, 

5. sociálne zdravie – schopnosť vytvárať a udržovať uspokojivé a pozitívne vzťahy 

s ostatnými ľuďmi. 

II. SPOLOČNOSŤ: 

Cieľom je zdravá spoločnosť – doma, v škole aj mimo nej. Pojem „zdravie“ tu chápeme ako 

zdravie spoločnosti – fungovanie spoločenstva ľudí a spoločnosti ako celku, existencia 

bezpečia, slobody, spravodlivosti a príležitosti k sebarealizácii pre všetkých občanov v súlade 

s medzinárodnými ustanoveniami o ľudských právach. 

III. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: 

Cieľom je zdravé životné prostredie – kvalita prírodného aj človekom vytvoreného prostredia, 

schopnosť životného prostredia dlhodobo udržovať rôznorodosť foriem života. Táto 

enviromentálna výchova má tri vzájomne prepojené roviny: 

1. učenie o životnom prostredí – žiaci študujú zložky životného prostredia a ich problémy na 

rôznych úrovniach, od lokálnej až po globálnu, 

2. učenie pre životné prostredie – žiaci dostávajú príležitosť, aby si mohli osobne vyskúšať 

rôzne prístupy k životnému prostrediu a reakcie na ekologické problémy, 

3. učenie prostredníctvom životného prostredia – žiaci využívajú miestne prostredie ako 

zdroj priamych kontaktov ako s prírodným, tak s človekom vytvoreným prostredím, aj ako 

prostriedok pre rozvoj širokej škály schopností využiteľných pri skúmaní prostredia, 

komunikácii s verejnosťou a pri účasti žiakov na verejnom dianí. 

 

 

Našim cieľom globálneho vzdelávania je:  

 

 naučiť  žiakov: 

- myslieť systémovo (komplexne), 

- rozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta, 

- chápať vlastné schopnosti a možnosti, 

- poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet, 

- uvedomiť si a pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy v súčasnom svete, 

- chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť a aplikovať ich v globálnom 

kontexte, 

- orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi, 

- osvojiť si schopnosti potrebné na politické a sociálne konanie. 



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

 

 

 

 

 

 rozvíjať v žiakoch: 

- kognitívne schopnosti, 

- ich motivačnú a hodnotovú sféru, 

- ich socializáciu, 

- tvorivosť, 

- zmysel pre spravodlivosť, 

- úctu k prírode, 

- schopnosť racionálne sa učiť, 

- pružne sa prispôsobovať rýchle sa meniacim podmienkam každodenného života. 

Odporúčame všetkým vyučujúcim zakomponovať globálne vzdelávanie do už 

existujúcich osnov jednotlivých predmetov: 

 - v primárnom vzdelávaní: PDA, PVO,  ETV, VLA, VYV  

-   pre nižšie stredné vzdelávanie : MAT, GEG, OBV, VYV, HUV (na pomoc pri globálnom 

vzdelávaní v školách In:  www.statpedu.sk) 

Pre primárne vzdelávanie navrhujeme témy: 

1. Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty 

2. Multikulturalizmus 

3. Globálne problémy a rozvojová spolupráca 

4. Ľudské práva 

Pre nižšie stredné vzdelávanie navrhujeme témy: 

5. ročník – Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty 

6. ročník – Globálne problémy a rozvojová spolupráca 

7. ročník-  Multikulturalizmus 

8. ročník – Ľudské práva 

9. ročník – Globalizácia a vzájomná previazanosť 

 

Podľa platnej POP na školský rok 2018/2019 sa školám odporúča: 

V súlade so Stratégiou SR pre mládež na roky 2014 – 2020 a Národným akčným plánom pre 

deti na roky 2013 – 2017 využiť vo výchovno-vzdelávacom procese informácie a metodické 

námety orientované na globálne témy a hodnotovú výchovu vo výučbe rôznych vyučovacích 

predmetov a odborno-metodický materiál Globalizácia, aktívne ľudské práva, radikalizmus, 

extrémizmus, migračná kríza. V textoch pod názvom „Nové výzvy a potreby 

globalizovaného sveta vo vzdelávaní“ alebo „Ako reagovať v škole na tieto naliehavé a 

aktuálne témy“ sú odborné informácie, metodické i praktické námety a tiež podnetné 

inšpirácie a zdroje na uvedené témy – dostupné na www.statpedu.sk. 

Dôležitou súčasťou globálneho vzdelávania a pôsobenia smerom k eliminovaniu prejavov 

radikálneho (a extrémistického) správania je cieľavedomé pôsobenie na postoje žiakov. 

Ako sa uvádza v literatúre (Dúbravová, V.), je potrebné si uvedomiť, že postoj má tri zložky, 

ktoré tvoria jeho vnútornú štruktúru:  

1) Kognitívna, poznávacia zložka, ktorá vyjadruje súbor názorov jednotlivca, jeho 

presvedčenia a predstavy o tom, aké sú alebo by mali byť objekty jeho postojov. Ide o 

hodnotiace súdy, ktoré sa utvárajú učením a vyjadrujú aj zovšeobecnenú skúsenosť 

jednotlivca či skupiny.  

http://www.statpedu.sk/
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2) Afektívna, citová zložka, ktorú tvoria pozitívne alebo negatívne emócie vzťahujúce sa k 

predmetu postoja, emócie spojené s presvedčením (príjemné, nepríjemné, obľúbenosť, 

neobľúbenosť predmetu postoja). Emócie sú príčinou toho, že postoje majú motivačný alebo 

demotivačný charakter.  

3) Behaviorálna, konatívna zložka predstavuje dispozíciu, tendenciu konať v pozitívnom 

alebo negatívnom smere vzhľadom na predmet postoja. Konanie človeka signalizuje, aké má 

postoje. 

Úlohou rodičov i školy je pomôcť deťom a dospievajúcim prekonať neistotu spojenú s 

osamostatňovaním a hľadaním vlastnej identity a ukázať pestrosť ciest, ktorými sa môžu 

vybrať. Práve tento cieľ by malo napĺňať učenie smerujúce k sociálnemu a osobnostnému 

rozvoju v škole“. (Sokolová L., Lemešová M., prednáška4 ) 

Identitu kreuje kultúra (je v nej obsiahnutá), ktorá sa prejavuje ako súbor hodnôt, 

presvedčení, postojov a spôsobov správania sa (zdieľaných a prijatých v rámci užšej 

spoločnosti). Je najčastejšie spájaná s národom či etnickou príslušnosťou. Prejavy kultúry 

môžu byť zjavné, teda vonkajšie (obliekanie, hudba, tanec, jedlo), ale i menej očividné − 

vnútorné (postoj k rodine, mužom, ženám, prírode...). Kultúrne zvyklosti predstavujú druh 

„spoločenskej zmluvy“ prejavujúcej sa ako normy správania, ktorá ľuďom pomáha vo 

vzájomnom pochopení a interakciách, poskytuje im pocit ochrany a príslušnosti. Kultúry, teda 

aj identity nie sú statické − znamená to, že sa vyvíjajú a v rôznom meradle i menia. 

 

 

 

 

Aktivity v školskom roku 2019/2020 

 
September 

Aktivita: zapojiť školu do medzinárodného enviromentálneho programu Zelená škola v rámci 

rozvoja enviromentálnej výchovy (ENV) a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju. 

Zodpovedná: Mgr. Mižák, Mgr. Buraľová 

Október 

Aktivita: „Deti rôznych kútov Zeme“ – na hodinách VYV v 1. – 4. ročníku tématicky 

zobraziť ľudí z iných krajín. 

 Zodpovední: Mgr. Buraľová, učitelia VYV na 1. stupni       

                                                                              

November 

Aktivita: „Poznám svoje práva“ - zorganizovať súťaž na 1. stupni + špec. trieda, kde žiaci 

v skupinách vyplňujú test, ktorý obsahuje fiktívne alebo konkrétne časti týchto dokumentov: 

opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, Dohovor o právach osôb so 

zdravotným postihnutím, Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym 

vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním detí.  

Zodpovední:  Mgr. Gavurová, Mgr. Buraľová 
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December 

Aktivita: „Vianočný punč“ – zorganizovať vianočnú burzu hračiek, pri ktorej sa bude 

podávať zdravý ovocný vianočný punč. 

Zodpovední: Mgr. Tkáčová, Mgr. Buraľová 

 

Január 

Aktivita: zorganizovať súťaž na 1. stupni zameranú na enviromentálnu výchovu na témy – 

separácia, zhodnocovanie (recyklácia) a likvidácia odpadov v súlade s právnymi predpismi, 

uvedomelá spotreba zdrojov. 

Zodpovední: Mgr. Fecurová, Mgr. Buraľová 

 

Február 

Aktivita: zorganizovať návštevu divadelného alebo filmového predstavenia s tematikou 

ľudských práv 

Zodpovední: Mgr. Buraľová, Mgr. Tomašová 

 

Marec 

Aktivita: „Viem, čím platím“ – zorganizovať súťaž na 1. stupni, zameranú na rozoznávanie 

jednotlivých euromincí. 

Zodpovední: Mgr. Buraľová 

                                   

Apríl 

22. 4. Deň Zeme 

Aktivita: nadviazanie spolupráce s poľovníckym združením, beseda s poľovníkmi. 

Zodpovední: Mgr. Mižák, Mgr. Buraľová   

 

Máj 

Aktivita: 3.5.2020 – „Svetový deň mlieka“ – ochutnávka mliečnych výrobkov, súťaž 

o najkrajší mliečny darček – výrobok vytvorený z obalov mliečnych výrobkov. 

Zodpovedná: učitelia 1. stupňa  
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Tento plán je otvorený. V prípade potreby môže byť v pláne uskutočnená akákoľvek 

zmena. 

Plán schválil riaditeľ ZŠ Školská ulica  54/21, Slovenská Kajňa:   Mgr. Marián Oľšav 

Dňa: 28.08.2019                          Vypracoval: Mgr. Milada Buraľová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

 

 

 

 

Príloha C:                                      Koncepcia prevencie šikanovania. 

 

Základným preventívnym opatrením školy je osvojiť si základný princíp  

„Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách !“ 

 

 
Slovo šikana pochádza z francúzskeho slova CHIKANE, čo znamená zlomyseľné 

obťažovanie, týranie, prenasledovanie. 

„ Šikanovanie sa definuje ako agresia, ktorej sa dopúšťa jedinec alebo skupina voči 

inému jednotlivcovi či skupine, voči viac – menej bezbranným, či už pre fyzickú alebo inú 

slabosť, a nemožnosť účinnej obrany. Za charakteristické sa považuje opakovanie agresie 

voči obeti. Problémy sú s určením spôsobu a miery agresie, čo rozhoduje o tom, či je možné 

určité správanie považovať za šikanovanie. Najtypickejším je hrubé násilie alebo ponižujúca 

manipulácia. Obeť môže byť aj pod hrozbou násilia prinútená sama ku konaniu, ktoré ju 

ponižuje alebo inak traumatizuje ä napr. obnažiť sa pred skupinou, poskytovať ponižujúce 

služby).“ 

 

Základné znaky šikanovania: 

 

1. Jasný úmysel ublížiť druhému, či už fyzicky alebo psychicky. Napríklad: bitie, 

strkanie, krádeže peňazí a vecí, schovávanie sa ničenie vecí, ale aj posmievanie, 

nadávanie a vylúčenie zo spoločnosti ostatných. 

2. Útočníkom môže byť jedno dieťa alebo skupina detí 

3. Útoky sú opakované. Jednorázová akcia sa väčšinou za šikanovanie nepovažuje 

4. Nepomer síl medzi útočníkom a obeťou. Prevaha či bezbrannosť obete môže byť 

skutočná alebo zdanlivá, v oblasti fyzickej sily alebo agresivity, v osobnej sile 

jedinca alebo prevahe skupiny. 

 

  Ten , kto šikanuje: 

 

1. Žiak výbušný, impulzívny s problémovým správaním. Šikanuje tvrdo, 

neľútostne. 

2. Žiak slušný, zameraný na seba, chce ovládať druhých. šikanuje premyslene  a 

vyberá si určité typy žiakov. 

3. „Srandista“ , veselý, výrečný. Šikanuje pre pobavenie seba aj ostatných. 

 

       Ten, kto je šikanovaný:  

   

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že najčastejšie ide o osoby, ktoré sú „iné“ – 

často majú telesný alebo fyzický hendikep či prednosť ( nosia okuliare, sú neobratné, fyzicky 

slabé alebo tučné, majú vyhranené záujmy, inú rasu, farbu pleti ...) 

Ako sa to stane, že práve v tej triede sa rozbehne šikana? Často sa to dozvieme  až 

vtedy , keď sa dokážeme pozrieť späť. 

 

V skupine to prebieha v nasledujúcich fázach: 

 



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

 

 

 

 

1. fáza: - mimo hry. Podmienky pre vznik šikany môžu byť bežné a nenápadné. 

v kolektíve sa nachádzajú jedinci, ktorí sú málo vplyvní a obľúbení a oni sa stanú obetnými 

baránkami. 

2.fáza: - fyzická agresia a pritvrdenie manipulácie. V náročných situáciách, keď 

v skupine stúpa napätie, začnú niektorí ľudia slúžiť ako ventil. V podmienkach, keď skupina 

spolu trávi veľa času a môžu vytvárať hlbšie vzťahy, nutkavo vymýšľajú a pritvrdzujú „ 

zábavu“. Agresiu môže začať aj to, že v jednej triede sa zíde niekoľko asociálnych jedincov. 

3. fáza: - vytvorenie jadra. Ak sa nepostaví pevná hrádza pritvrdeným manipuláciám 

a agresii, často sa utvorí skupinka agresorov, tzv. jadro. Jeho členovia začnú spolupracovať 

a systematicky, nie náhodne, šikanovať najvhodnejšie obete – najslabších v skupine. 

4. fáza: - väčšina prijíma normy agresorov. Agresor a obeť len zriedka vedia, čo sa 

vôbec v ich vzťahu odohráva. Rovnako v kolektíve nastane „ prítmie“ – chýba schopnosť 

rozlíšiť, čo je dobré a čo zlé. Bez radikálnej pomoci zvonku sa situácia stáva 

nezvládnuteľnou. 

Hlavnými nástrojmi, ktorými si možno podriadiť a zlomiť odpor ostatných v 

skupine, sú fyzické násilie a vyhrážanie sa týraním. Ak príde k fyzickému či psychickému 

ublíženiu, bitke alebo násiliu medzi deťmi, pomôže nám mať dopredu pripravený postup 

riešenia. 

 

Postup je nasledovný: 

 

- Sadnite si osamote s obeťou alebo obeťami – nech napíšu, čo sa stalo, a ak chcú, 

môže mladšie dieťa nakresliť aj obrázok. 

- Sadnite si s agresorom, s každým zvlášť, ak sú partia – nech napíšu, nakreslia , čo 

sa stalo. 

- Dohodnite sa osamote s každým členom partie ( útočníkom), čo očakávate, 

a prediskutujte, ako porušil zásady správania. 

- Sadnite si s celou partiou ako skupinou a nech každý povie, ako prebiehalo vaše 

individuálne stretnutie, uistite sa , že každý má jasno v tom, k čomu došlo. 

- Pripravte ich na stretnutie s ich vrstovníckou skupinou: „ Čo budete hovoriť, keď 

odtiaľto odídete?“ 

- Nech rozhodnú akokoľvek, znovu im zdôraznite, že pri šikanovaní kohokoľvek 

leží zodpovednosť na všetkých – neexistujú nevinní diváci. 

- Pohovorte si s rodičmi zúčastnených – obetí aj útočníka samostatne, ukážte im , 

ako prípad popísali deti. 

Veďte o šikanovaní záznamy so všetkými popismi od detí a prijatými závermi, príp. 

postihmi či trestami. 

- Naučte obete obranné stratégie. 

- Neuznávajte falošné výhovorky: šikanovanie bolo „nehoda“, bola to „iba 

sranda“, všetci sa pobavili, bola to „hra“.  

- Ak bolo dieťa zranené, vyfotografujte zranenia. 

- Ak došlo k vážnemu poraneniu, spojte sa s políciou. 

 

                 Prekážky pri vyšetrovaní: 

 

Do skrytého sveta „ chorej skupiny“ sa dá len veľmi ťažko preniknúť. Odhaleniu šikany totiž 

z rozličných dôvodov bránia všetci účastníci vyšetrovania. 

 

                 Musíme počítať s nasledovnými fenoménmi: 
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Od obete len ťažko možno získať podrobnejšie a objektívnejšie informácie. 

Agresori často úporne a vynaliezavo klamú, používajú falošných svedkov a nútia obete ku 

klamstvu či odvolaniu výpovede. 

Zásadnou chybou je bezprostredné konfrontovanie agresora s obeťou. 

Pre ostatných členov skupiny je príznačný strach vypovedať, chápu to ako „bonzovanie“. 

Cieľom preventívnych programov je: 

 

      1/ pomôcť deťom dozvedieť sa niečo o šikanovaní 

2/ pomôcť deťom naučiť sa, ako pomôcť jeden druhému potlačiť šikanovanie 

3/ pomôcť deťom praktickými spôsobmi zvládať šikanovanie 

4/ pomôcť deťom vyvinúť si vlastné stratégie a nápady na to, ako sa vysporiadať so 

šikanovaním 

      
Prečo sa treba šikanovaním zaoberať? 

 

 Deti majú svoje práva 

 Šikanovanie je veľmi rozšírené a treba ho okamžite zastaviť.    

 Následky môžu byť vážne 

 Následky môžu byť dlhodobé 

 Šikanovanie je právne postihnuteľné 

 Nevšímavosť napomáha útočníkom 

 Snaha o riešenie problémov sa sa skutočne vypláca 

 

Ak nekonáme... 

 

 Prispievame k tomu, že z dnešných agresorov  sa o niekoľko rokov stanú kriminálnici 

- ku kriminalizácii spoločnosti 

  K vytváraniu stále väčšej skupiny apatických žiakov, ktorí sú presvedčení, že aj tak sa 

neoplatí nič učiteľom povedať, lebo aj tak nič neurobia - TOTO POZNANIE a 

SPRÁVANIE SI ODNÁŠAJÚ AJ DO ŽIVOTA 

 

Ak nekonáme tolerujeme : 

 

 obete majú pocit, že nemajú žiadnu hodnotu, ani šancu na spravodlivosť, problémy sa 

nevypláca oznamovať, je lepšie ľuďom neveriť a byť ticho, byť submisívny a žiť v 

strachu 

 

 páchatelia sa naučia, že hrubá sila je lepšia, ako slušnosť a inteligencia, môže ľudí 

ovládať zlobou a silou, naučia sa jednať z pozície sily a moci, naháňaním strachu 

 

Po šikanovaní – Záver 

 

 Každý prípad šikanovania znamená neúspech. Neúspech, ktorému sa možno dalo 

predísť. Na šikanujúcu osobu, obeť a aj pozorovateľov vplýva niekoľko aspektov 

neúspechu:  

 šikanujúca osoba sa nenaučila, že šikanovanie je neprijateľné; 

 nepodarilo sa naučiť kontrolovať agresiu; 

 obeť sa nenaučila byť dostatočne asertívna a nevedela sa ochrániť; 
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 kontrola dospelých bola nedostatočná.  

 

    V súlade s Opčným protokolom k Dohovoru o právach dieťaťa, o predaji detí, detskej 

prostitúcii a detskej pornografii a v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 

2011/93/EÚ z 13. 12. 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu 

detí a proti detskej pornografii sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť opatreniam na 

ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, 

poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo 

vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a detskej pornografie.  

     Odporúča sa priebežne monitorovať správanie sa detí a ich zmeny a v prípadoch 

podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich ochranu a 

bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami 

dieťaťa. Odporúča sa aj spolupráca so školským psychológom, odbornými zamestnancami 

príslušného CPPaP, podľa potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom či 

policajtom. 

     Odporúča sa vypracovať  vlastný program prevencie šikanovania (vrátane tzv. 

kyberšikany) v súlade s Metodickým usmernením č. 36/2018 k prevencii a riešeniu 

šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.  

     V oblasti prevencie extrémizmu, antisemitizmu, xenofóbie a ostatných foriem intolerancie 

v školskom prostredí sa školám odporúča využívať metodické materiály uverejnené na 

www.minedu.sk, www.statpedu.sk a www.vudpad.sk.  

      Odporúča sa využívať text pod názvom Školská socializácia a nové výzvy v prevencii. 

Zamerať sa na prevenciu so socializačným procesom v škole a rozšírené hranie hier detí na 

internete, s nebezpečenstvom groomingu a sexuálneho zneužitia. Text je dostupný na 

http://www.statpedu.sk/files/sk/publikacnacinnost/metodiky/skolska-socializacia-nove-vyzvy-

prencii.pdf.  

 

     Je potrebné vopred si preveriť ponúkané preventívne aktivity a programy s cieľom predísť 

prípadnému nežiaducemu vplyvu laických a neodborných aktivít, ako aj škodlivému vplyvu 

kultov, siekt či extrémistických organizácií na detí a žiakov. 

    V rámci vypracovaných opatrení na zamedzenie šikanovania v škole budeme podporovať a 

umožňovať rešpektovanie názorov detí a tak predchádzať všetkým formám rasizmu, 

diskriminácie a intolerancie. Budeme uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eliminovanie 

prejavov šikanovania v škole, zvýšenie pocitu bezpečnosti u žiakov a rodičov, prípady 

oprávneného podozrenia preventívne riešiť. V tejto problematike bude nápomocný žiacky 

parlament a patronáty tried starších žiakov nad žiakmi mladšími.  

 

        Škola môže využívať informačné materiály na www.bezpre.sk, www.minv.sk, 

www.statpedu.sk, www.obchodsludmi.sk.  

Akčný plán stratégie a prevencie šikanovania 
 

Školský rok: 2019/2020     

 

Zapojenie sa do projektov 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.vudpad.sk/
http://www.statpedu.sk/files/sk/publikacnacinnost/metodiky/skolska-socializacia-nove-vyzvy-prencii.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/publikacnacinnost/metodiky/skolska-socializacia-nove-vyzvy-prencii.pdf
http://www.bezpre.sk/
http://www.minv.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.obchodsludmi.sk/
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      Zapojenie da projektu „ Póla radí deťom“ adresovaného žiakom 1.stupňa ZŠ. Cieľom 

projektu je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k  

zodpovednosti za svoje zdravie, správanie a majetok, primeranou formou zvyšovať ich právne 

a sociálne vedomie. 

      Súčasťou projektu je pracovný zošit s množstvom príbehov, básničiek aj úloh na overenie 

získaných vedomostí.  Obsahuje tiež rôzne doplňovačky, obrázky na vyfarbovanie alebo 

dokreslenie. Predškoláčka Póla sprevádza deti celým pracovným zošitom. Predstavuje pre deti 

kamarátku, ktorá vysvetľuje rôzne životné situácie a radí kam sa môžu deti obrátiť keď 

potrebujú pomoc. 

 
Hlavné metódy a formy práce:  

 rozhovory, besedy, ankety, 

 vhodné využitie  témy šikanovanie vo všetkých vyučovacích predmetoch,   

 práca na triednických hodinách a v záujmových útvaroch mimo vyučovania, 

 práca s internetom a počítačovými programami, 

 modelové situácie, 

 organizovanie zábavno-náučných a športových popoludní, 

 nástenky, plagáty, výstavky, 

 akcie organizované školským parlamentom, 

 monitorovanie správania žiakov a pod. 

Pri všetkých aktivitách budú zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a 

záujmy, ako aj ich rodinné prostredie. 

 

Úlohy vyplývajúce z plánu školy  

 

     V rámci vypracovaných opatrení na zamedzenie šikanovania v škole budeme podporovať a 

umožňovať rešpektovanie názorov detí a tak predchádzať všetkým formám rasizmu, 

diskriminácie a intolerancie. Budeme uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eliminovanie 

prejavov šikanovania v škole, zvýšenie pocitu bezpečnosti u žiakov a rodičov, prípady 

oprávneného podozrenia preventívne riešiť. V tejto problematike bude nápomocný žiacky 

parlament a patronáty tried starších žiakov nad žiakmi mladšími.  

    Snahou bude spolupracovať pri vytváraní pozitívnej sociálnej klímy prostredníctvom 

edukačných programov ako prevencie násilia v škole.  

    Povinne a pravidelne monitorovať správanie detí a ich zmeny. V prípade oprávneného 

podozrenia na porušovanie ich zdravého  osobnostného vývinu bezodkladne zabezpečiť ich 

aktívnu ochranu a využiť účinné nástroje na predchádzanie  resp. riešenie prvých príznakov 

záškoláctva , problémového , agresívneho správania, šikanovania , fyzického alebo 

psychického týrania , delikvencie , zneužívania návykových látok , sexuálneho zneužívania , 

prejavov extrémizmu.  

    V prípade oprávneného podozrenie a zistenia spomínaných skutočností  vyplýva povinnosť 

riaditeľ školy bezodkladne riešiť zistené skutočnosti s triednym učiteľom, výchovnou 

poradkyňou a ostatnými vyučujúcimi, poprípade s psychológom , centrom CPPPaP, 

pediatrom a podľa potreby aj s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny a OR PZ v Slovenskej 

Kajni. 
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Zodpovední : RŠ Mgr. Marián Olšav                     T : úloha stála   

                      Mgr. Jana Mydlová, všetci učitelia 

 

-     Urobiť nástenku zameranú na prevenciu kriminality a šikanovania. 

 

Zodpovedná : Mgr. Anna Gavurová     

                      

Na triednických hodinách sa zamerať na preventívne programy s cieľom: 

- 1/ pomôcť deťom dozvedieť sa niečo o šikanovaní 

- 2/ pomôcť deťom naučiť sa, ako pomôcť jeden druhému potlačiť šikanovanie 

- 3/ pomôcť deťom praktickými spôsobmi zvládať šikanovanie 

- 4/ pomôcť deťom vyvinúť si vlastné stratégie a nápady na to, ako sa vysporiadať so 

šikanovaním a využívať pritom rôzne techniky skupinovej práce , ktoré sú uvedené 

v prílohe . 

 

Zodpovední : triedni učitelia                                   T: úloha stála 

 

 

 

Plánované aktivity zamerané na prevenciu šikanovania v šk.r. 2019/2020 

 

SEPTEMBER  

 

     - aktualizácia a inovácia nástenných novín, 

     - vypracovať preventívny program školy, 

     - prevenciu šikanovania zapracovať do tematických výchovno-vzdelávacích plánov 

       jednotlivých vyučovacích predmetov, plánov metodických orgánov, výchovného  

        poradcu                

     - priebežne monitorovať zmeny v správaní detí a ich zmeny, hodnotiť atmosféru 

v triedach,  

- zabezpečovať opatrenia na zvyšovanie pocitu bezpečia a tvorivej atmosféry, 

  

- v prípadoch oprávneného podozrenia na porušenie zdravého osobnostného vývinu,   

   bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti so zriadovateľom, spolupracovať 

       s odbornými  zamestnancami CPPPaP, podľa potreby aj s príslušným pediatrom, OR PZ   

       v Slovenskej Kajni. 

                                                                                                  zodpovedná: Mgr. A. Gavurová 
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OKTÓBER 

 

16.10.- Svetový deň výživy – aktivity zamerané na prezentáciu zdravého životného štýlu,       

správnej výžive, hygiene ako základu zdravia, nácviku postojov (ako vyjadrím súhlas – 

nesúhlas, režimu dňa (ako správne striedať prácu a oddych). 

Výstavka ovocia a zeleniny: „ Plody jesene“ 

 

           zodpovední: Mgr. A. Gavurová, Mgr. Ľ. Petrová, Mgr. M. Buraľová, Mgr. D. Tkáčová 

 

 NOVEMBER 

 

„Čo by si robil keby“ – brainstorming k technike, ktorej cieľom je nájsť možné riešenia 

rôznych nepríjemných situácii na hodinách Slovenského jazyka a literatúry a Prvouky (metodický 

materiál - Ištóková a kol.: Ako čeliť šikanovaniu).  

 

                                                                                                zodpovední: uč. 1. – 4. roč., ŠKD 

                                                              

 DECEMBER 

  

Vítame Mikuláša – príprava krátkeho divadielka, programu pre žiakov I. stupňa na hodinách 

Slovenského jazyka a literatúry 

                                                                                                zodpovední: uč. 1. – 4. roč., ŠKD 

                                                                          

 JANUÁR 

„Čo ak:“ – dotazník zameraný na písomné prezentovanie žiakov 2. st. ZŠ ako postupovať pri 

hľadaní spoločných riešení, ktoré odhalia možné prejavy šikanovania na našej škole s jeho 

následným vyhodnotením. 

                                                                                                  zodpovedná: Mgr. A. Gavurová 

 

 

 

FEBRUÁR 

 

Hra na zoznámenie – prehlbovanie a upevňovanie vzťahov v kolektíve na hodinách 

Slovenského jazyka a literatúry, Prírodovedy a Vlastivedy 

                                                                                                                 zodpovední: uč. 1. roč. 
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MAREC 

    

 21.3.- Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii - jedinečnosť a odlišnosť ľudí – 

rozhlasová relácia a zážitková aktivita pod názvom „Školská záhradka“ na hodinách Prvouky 

                                                                                                 zodpovedná: Mgr. A. Gavurová  

 

 

  „Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem kto si“- besedy so žiakmi o knihách, návšteva školskej     

    knižnice – rozvíjať pozitívny vzťah ku knihám, pozor na šetrné zaobchádzanie s nimi. 

 

                           zodpovední: Mgr. A. Gavurová, vyučujúci SJL 1. a 2. stupňa + špec. triedy 

     

 APRÍL 

 

     

22.4.- Deň Zeme – ekologická tematika, výtvarné spracovanie, zber odpadkov, zamerané na 

ochranu životného prostredia  

                                         zodpovední: Mgr. A. Gavurová,  Mgr. V. Mižák, Mgr. M. Buraľová  

 

Bezpečne správanie sa v rizikových situáciach - beseda s policajtkou, kvíz 

                                                                                                             zodpovedná: Gavurová 
 

 MÁJ 

    

 15.5. -  Medzinárodný deň rodiny a Deň matiek – na triednických hodinách si pripomenúť 

hodnotu rodiny a našich starostlivých mamičiek – zážitková aktivita „ Srdce“ 

                                    zodpovední: Mgr. A. Gavurová tr. uč. 1. a 2. stupňa + špeciálne triedy 

 

 JÚN 

 

 Medzinárodný deň detí 1. jún – v spolupráci s ostatnými učiteľmi pripraviť športovo -

zábavný program pre deti, súťaže. Organizovanie koncoročných výletov a exkurzií s cieľom 

upevniť vzťahy v kolektíve  a medzi žiakmi a učiteľmi, zregenerovať organizmus fyzicky aj 

psychicky. 

                                                                          zodpovední: Mgr. A.Gavurová, tr.uč. 1. a 2. st.  
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Vyhodnotenie činností za školský rok 2019/2020 a príprava vyhodnocovacej správy. 

                                                                                                   zodpovedná: Mgr. A.Gavurová 

III. Očakávané výsledky: 

Koordinátor prevencie šikanovania a prevenčný tím očakávajú, že pomocou 

navrhovaných aktivít  zvýšia pocit bezpečnosti u žiakov a rodičov, zabezpečia  aktívnu 

ochranu každého žiaka pred psychickým a fyzickým týraním, šikanovaním a ohrozovaním 

mravného vývinu. Napomôžu osvojiť si u detí zdravý životný štýl, pomôžu prehĺbiť právne 

vedomie detí a uvádzať ho do praxe, pomôžu odstraňovať sociálno-patologické javy na škole 

ako problémové a agresívne správanie a psychické týranie. Naučia žiakov asertívnemu 

správaniu, hodnoteniu seba a iných a slobodne vyjadriť svoj názor. Našou snahou je ochrániť 

prostredie školy a žiakov od akýchkoľvek foriem šikanovania, diskriminácie a segregácie. 

Od rodičov očakávame užšiu spoluprácu so školou v oblasti prevencie šikanovania, 

ich aktívny záujem o problematiku prevencie, spoluprácu a pomoc pri odhaľovaní sociálno-

patologických javov. S ich pomocou chceme nežiaduce formy správania čo najviac obmedziť 

aj v mimoškolskom prostredí. Očakávame, že rodičia nebudú zakrývať zistené skutočnosti, 

v záujme svojho dieťaťa nebudú k problematike ľahostajní a budú prístupní radám 

odborníkov.  

Smerom k žiakom a rodičom plánujeme pôsobiť aj prostredníctvom vyškolených 

odborníkov centier výchovnej a psychologickej prevencie, čo by malo zdôrazniť dôležitosť 

prevencie šikanovania. 

            Plán koordinátora prevencie šikanovania je variabilný a v prípade potreby bude 

upravený alebo doplnený. 

 

 

 

 

Tento plán je otvorený, v prípade potreby môže byť v pláne uskutočnená 

zmena. 
Plán schválil riaditeľ ZŠ Školská ulica  54/21, Slovenská Kajňa:        Mgr. Marián Oľšav 

Dňa: 28.08.2019                             Vypracoval: Mgr.Anna Gavurová 
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Príloha D: Koncepcia vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií. 

 

 

Vypracované podľa: 

 Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2 Schválilo Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 9. marca 2017 pod číslom 2017-

1053/10961:12-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc prvým ročníkom 

 

 
 

Charakteristika: 

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne 

riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie 

seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum 

schopností, ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska. 

Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému 

jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické 

prostredie.  

 

Ciele: 
- poznať fungovanie jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti,  

- pochopiť otázky bohatstva a chudoby,  

- poznať hodnotu peňazí,  

- poznať modely zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov extrémov,  

- poznať osobné a rodinné modely zabezpečenia životných potrieb.  

 

Absolvent základnej školy by mal byť schopný:  

 nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,  

 poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,  

 naučiť sa rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,  

 stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,  

 rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,  

 efektívne používať finančné služby,  

 plniť svoje finančné záväzky,  

 zveľaďovať a chrániť svoj majetok,  

 porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických 

potrieb jednotlivca a rodiny,  

 vedieť a byť schopný hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie,  

 inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností,  

 poznať príklady úspešných jednotlivcov v svojej plánovanej profesijnej ceste,  

 poznať podmienky, vylučujúce neúspešnosť jednotlivca a rodiny,  

 porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí,  

 orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne a 

ostatné finančné inštitúcie),  

 orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva 

uplatňovať.  
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Spôsob implementácie: 

Jednotlivé témy budú realizované v rámci tém vyučovacích predmetov základnej školy podľa 

nasledujúceho plánu. Po zhodnotení tém zaradili pedagogickí zamestnanci témy vyhovujúce 

potrebám žiakov v rôznych vzdelávacích podmienkach. Pedagogickí zamestnanci môžu 

využívať Národný štandard finančnej gramotnosti na vytvorenie nových tém v rámci 

učebných osnov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov základných škôl v rámci 

finančného vzdelávania. Vyučujúci si tieto témy zapracujú do časovo-tematických plánov 

svojich predmetov. 

 

Konkretizácia a implementácia tém 

 

Harmonizácia s ISCED  

Harmonizácia štandardu finančnej gramotnosti sa realizuje v súlade s medzinárodnou normou 

pre klasifikáciu vzdelávania ISCED nasledovne:  

Štandard finančnej gramotnosti   ISCED 1 – 1. stupeň ZŠ  

ISCED 2 – 2. stupeň ZŠ 

Úroveň 1  ISCED 1  

Úroveň 2  ISCED 2  

 

 
1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 
 

Celková kompetencia: 
Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov v osobných financiách.  

 

Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach 

Čiastková kompetencia 2: Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov  

Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi 

Čiastková kompetencia 4: Posúdiť význam boja proti korupcii, podvodom, ochrany proti 

praniu špinavých peňazí 

 

Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Uviesť jednoduché príklady, ako sa môžu osobné informácie/údaje dostať k 

nepovolaným osobám. Opísať možné dôsledky prezradenia vybraných osobných informácií. 

Úroveň 2: Vysvetliť možnosti úniku dôležitých osobných údajov. Zhodnotiť dôsledky 

zneužitia osobných údajov. Vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných 

záležitostiach môže pomôcť predchádzaniu konfliktom (finančná inštitúcia, klient). 

 

Čiastková kompetencia 2: Stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebiteľov  

Očakávania, že žiak je schopný:  
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Úroveň 1: Uviesť príklady možností na vrátenie výrobkov v rôznych typoch obchodov (napr. 

elektronické, kamenné). Jednoducho opísať základné práva spotrebiteľov.  

Úroveň 2: Vyhľadať informácie o právach spotrebiteľov vrátane práva na reklamáciu. Uviesť 

príklady klamlivých a zavádzajúcich obchodných praktík. Uviesť príklady falšovaných 

tovarov (tzv. fejkov) 

 

Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančným trhom 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Vysvetliť význam ochrany vkladov v SR. Vysvetliť rozdiel medzi bankovými a 

nebankovými subjektmi. 

 

Čiastková kompetencia 4: Posúdiť význam boja proti korupcii, podvodom, ochrany 

proti praniu špinavých peňazí  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Navrhnúť spôsoby riešenia finančných situácií, v ktorých sa stretne s klamstvom, 

podvodom, nečestným správaním.  

Úroveň 2: Identifikovať korupčné správanie. Identifikovať podvodné správanie. Uviesť 

príklady zneužívania verejných zdrojov. 

 

 

2. Plánovanie, príjem a práca 
 

 Celková kompetencia: Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. Organizovanie 

osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí  

 

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných príjmov  

Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán  

Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť daňový a odvodový systém 

 Čiastková kompetencia 4: Zhrnúť právne formy podnikania a základné predpisy pre oblasť 

podnikania 

 

 Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných príjmov  

Očakávania, že žiak je schopný:  
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Úroveň 1: Opísať, čo sú osobné príjmy človeka.  

Úroveň 2: Vysvetliť pojem mzda (hrubá, čistá). Charakterizovať príjem z podnikateľskej 

činnosti.  

Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Roztriediť príjmy do domácnosti a výdavky na domácnosť.  

Úroveň 2: Vysvetliť prvky osobného rozpočtu (pravidelné a nepravidelné príjmy, výdavky a 

úspory). Zostaviť rozpočet domácnosti. Zostaviť jednoduchý podnikateľský zámer a rozpočet 

malého podniku – fyzickej osoby. Charakterizovať typy rozpočtov (vyrovnaný, schodkový, 

prebytkový) na úrovni rodiny.  

 

Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť daňový a odvodový systém  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Uviesť príklady, ako štát využíva príjmy z daní.  

 

Čiastková kompetencia 4: Zhrnúť právne formy podnikania a základné predpisy pre 

oblasť podnikania  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Vysvetliť podstatu a význam podnikania na príkladoch podnikateľských subjektov 

v praxi. Navrhnúť vlastný projekt a individuálne aj tímovo pracovať na jeho realizácii.  

 

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov  

Celková kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb 

jednotlivca a rodiny  

Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby 

 Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich 

dôsledkov  

Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní 

o nákupe 

 Čiastková kompetencia 4: Popísať používanie rôznych metód platenia  

 

Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby 

Očakávania, že žiak je schopný:  
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Úroveň 1: Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. Vysvetliť vzťah ľudská práca 

– peniaze. Vymedziť situácie, kedy si človek predmety nakupuje a kedy si ich požičiava. 

Úroveň 2: Vysvetliť, kedy sporiť a kedy si požičiavať (rozdiel medzi úsporami a pôžičkou). 

Vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie 

životných potrieb.  

 

Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia so zvažovaním alternatív a ich 

dôsledkov  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti. Stanoviť si merateľné 

krátkodobé finančné ciele.  

Úroveň 2: Zoradiť osobné finančné ciele podľa ich priority. Prijímať finančné rozhodnutia na 

základe svojich reálnych možností a zhodnotiť ich dôsledky. Opísať základné typy bankových 

produktov.  

 

Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom 

rozhodovaní o nákupe  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Porovnať ceny rovnakého alebo podobného výrobku a/alebo služby v dvoch 

rôznych obchodoch. Uplatniť zodpovedné rozhodovanie pri nákupe, primerane veku.  

Úroveň 2: Opísať spôsob rozhodovania pri sporení a investovaní finančných prostriedkov. 

Rozlíšiť pozitívne a negatívne vplyvy reklamy na spotrebiteľa.  

 

Čiastková kompetencia 4: Opísať používanie rôznych metód platenia  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Opísať, za čo všetko sa v domácnosti platí. Vysvetliť používanie peňazí v bežných 

situáciách (hotovostná a bezhotovostná forma peňazí).  

Úroveň 2: Opísať moderné spôsoby platenia. Rozlíšiť platobné karty podľa funkcie (debetné, 

kreditné). Opísať spôsoby platenia v tuzemskej a zahraničnej mene. Porozumieť prepočtu 

meny (napríklad českých korún na Euro a naopak).  

 

4. Úver a dlh  



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

 

 

 

 

Celková kompetencia: Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a 

zvládanie dlhu  

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov úverov 

Čiastková kompetencia 2: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebiteľských 

úverov  

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením 

(predlžením) alebo ako ich zvládnuť  

 

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov 

úverov  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Zdôvodniť voľbu nákupu tovaru alebo služby alebo požičania si predmetu.  

Úroveň 2: Zhodnotiť výhody a nevýhody využívania úveru vrátane používania kreditnej 

karty. Aplikovať na príkladoch jednoduché úročenie. Analyzovať možnosti získavania 

finančných prostriedkov cez bankové a nebankové subjekty a dôvody a riziká nákupov na 

úver.  

 

Čiastková kompetencia 2: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch úverov 

poskytovaných spotrebiteľom  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Vysvetliť, že peniaze sa dajú požičať vo finančných inštitúciách.  

Úroveň 2: Uviesť príklady spotrebiteľských úverov a ich poskytovateľov. Vysvetliť systém 

ochrany spotrebiteľa pri úveroch spotrebiteľom.  

 

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením 

(predlžením) alebo ako ich zvládnuť  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Vysvetliť, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí. 

Úroveň 2: Uviesť príklady legálnych a nelegálnych postupov pri vymáhaní dlhov. Zhodnotiť 

význam úverovej histórie a budovanie pozitívnej úverovej histórie.  

 

 

5. Sporenie a investovanie  
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Celková kompetencia: Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s 

osobnými cieľmi  

 

Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite  

Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť investičné alternatívy  

 

Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Opísať, ako a prečo človek môže sporiť.  

Úroveň 2: Vysvetliť hodnotu a význam „núdzového fondu“. Opísať pozitívne a negatívne 

stránky sporenia na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele.  

 

Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť investičné alternatívy  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Uviesť príklad investície, ktorá umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k finančným 

prostriedkom. Uviesť možnosti využitia voľných finančných prostriedkov (sporenie, produkty 

so štátnym príspevkom, nehnuteľnosti). Zdôvodniť výber zvoleného produktu pre 

investovanie voľných finančných prostriedkov.  

 

6. Riadenie rizika a poistenie  

 

Celková kompetencia: Používanie primeraných stratégií riadenia rizík  

 

Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie  

Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi 

verejným a súkromným (komerčným) poistením  

Čiastková kompetencia 3: Charakterizovať komerčné poistenie  

 

Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti. Vysvetliť 

podstatu rizika a jeho typy.  
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Úroveň 2: Opísať spôsoby, akými sa dajú znížiť rôzne druhy rizík alebo ako sa im dá úplne 

vyhnúť. Vysvetliť podstatu a význam poistenia. Uviesť základné druhy poistenia (životné a 

neživotné).  

 

Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi 

verejným a komerčným poistením  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Vysvetliť, prečo a kedy sa ľudia potrebujú poistiť. Na jednoduchých príkladoch 

názorne ukázať, ako poistenie funguje.  

Úroveň 2: Vysvetliť základný účel verejného poistenia. Charakterizovať zdravotné poistenie, 

sociálne poistenie a v rámci neho predovšetkým  nemocenské poistenie, dôchodkové 

poistenie, úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti.  

 

Čiastková kompetencia 3: Charakterizovať komerčné poistenie  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Rozoznať hlavné typy poistenia motorových vozidiel. Vysvetliť rozdiel medzi 

poistením nehnuteľnosti (bytu, resp. domu) a poistením domácnosti (zariadenia).  

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v rámci ŠKVP ZŠ Slovenská Kajňa 

Implementácia tém  NŠFG je usporiadaná podľa úrovne NŠFG, v podmienkach našej ZŠ 

vyučujeme 1. a 2. úroveň. Usporiadanie je nasledovné: Vyučovací predmet – ročník – téma 

z ŠKVP – téma z NŠFG. 

 

1.úroveň – 1.stupeň ZŠ, podľa ISCED 1 

SJL 

 

1.roč.: Vyvodenie pojmu veta, slovo, slabika – FIG Plánovanie, príjem a práca 

Samohláska e, E – FIG Plánovanie, príjem a práca 

Texty v Čítanke – FIG Sporenie a investovanie 

2.roč.: Hláska a písmeno – FIG Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

             Medovníkova chalúpka – FIG Sporenie a investovanie 

3.roč.: Jazyková a slohová zložka, Reklama - FIG Plánovanie, príjem a práca 

           Čítanie a literárna výchova, Čo videli už naši prarodičia - FIG Rozhodovanie 

a hospodárenie spotrebiteľov 

4. roč.:  Vybrané slová, pravopis po i/í , y/ý po obojakej spoluhláske – FIG Rozhodovanie 

a hospodárenie spotrebiteľov 

                Diskusia, názor – FIG Riadenie rizika a poistenie 

                Priama reč – FIG Sporenie a investovanie 

 
MAT 
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1.roč.: Čísla 0-9 – FIG Sporenie a investovanie 

   Prirodzené číslo 6 – FIG Úver a dlh 

    Výroky – FIG Sporenie a investovanie 

2.roč.: Určovanie počtu objektov – FIG Úver a dlh 

             Úlohy na zbieranie a zoskupovanie údajov – FIG Rozhodovanie a hospodárenie 

spotrebiteľov 

              Riešenie jednoduchých a zložených slovných úloh – FIG Plánovanie, príjem a práca 

3.roč.: Násobenie a delenie v obore násobilky, Zavedenie násobenia, FIG Rozhodovanie 

a hospodárenie spotrebiteľov 

              Sčítanie a odčítanie čísel v obore  do 10 000 - FIG Sporenie a investovanie 

              Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie, 

Nepriamo sformulované úlohy v obore násobilky - FIG Úver a dlh 

4.roč.: Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 s pamäti s prechodom cez 

základ – FIG Plánovanie, príjem a práca 

              Riešenie slovných úloh na násobenie – FIG Úver a dlh 

              Riešenie nepriamo sformulovaných úloh – FIG Rozhodovanie a hospodárenie 

spotrebiteľov 

 

ANJ 

3.roč.: Odievanie a móda, Základné druhy oblečenia - FIG Úver a dlh 

            Obchod pána Jollyho – FIG Plánovanie, príjem a práca 

              Číslice 11-20 - FIG Úver a dlh 

4.roč.:  Mamkin darček k narodeninám - FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov                     

             Moja rodina, moja izba – FIG Sporenie a investovanie 

PVO 

1.roč.: Moja rodina – FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

2.roč.: Povolanie ľudí – FIG Plánovanie, príjem a práca 

PDA 

3.roč.: Človek, Tráviaca sústava, FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

PJH 

4.roč.:  Ochrana prírody – Voda – FIG Sporenie a investovanie 

 

HUV 

1.roč.: Hodiny – FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

2.roč.: Na sluhu – FIG Sporenie a investovanie 

3.roč.: Počítadlová, FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

4.roč.: Hodiny – FIG Plánovanie, príjem, práca 

 

TSV 

 

1.roč.:  Pohybová hra – FIG Plánovanie, príjem a práca 

2.roč.:  Športové hry – FIG Plánovanie, príjem a práca 

3.roč.:  Štafetové hry - FIG Plánovanie, príjem a práca 

4.roč.:  Pohybové hry – FIG Plánovanie, príjem a práca 

ZBN 

1.roč.: Rodina – FIG Úver a dlh 
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2.roč.: Jedlo a nápoje – FIG Plánovanie, príjem a práca 

 

VYV 

 

1.roč.: Fantastický dom – FIG Plánovanie, príjem a práca 

2.roč.: Píšem na počítači – FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

3.roč.: Podnety architektúry, Priestory a budovy - FIG Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

4.roč.: Elektronické média – Dizajn obalu – FIG Úver a dlh 

VLA 

3.roč.: Život v minulosti a dnes, Rodina a príbuzní - FIG Plánovanie, príjem a práca 

4.roč.: Vlakové, autobusové a letecké spojenie – FIG Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

            Kedy a prečo sa začalo baníctvo rozvíjať - ťažba zlata, striebra, rudy, uhlia, soli, 

travertínu – FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

 

PVC 

3.roč.: Tvorivé využitie technických materiálov, Obaly na knihy a darčeky - FIG 

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

4.roč.: Príprava jednoduchého jedla - FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

 

 

IFV 

3.roč.: Komunikácia a spolupráca, Práca z webovou stránkou - FIG Úver a dlh 

 

TDA 

  

4.roč.: Hlasné čítanie a pantomíma – FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

ETV 

1.roč.: Zmysel a význam nemateriálnych darov- FIG Rozhodovanie a hospodárenie 

spotrebiteľov 

2.roč.: Čo urobím, keď..- FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

3.roč.: Pomoc, darovanie, delenie sa -  FIG Plánovanie, príjem a práca 

4.roč.: Môj filmový hrdina – FIG Riadenie rizika a poistenie 

  

NAV 

 

1.roč.: Božia rodina – FIG Riadenie  rizika a poistenie 

            Patrím do rodiny - FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

            Ježiš nám dáva nový život - FIG Plánovanie, príjem a práca 

 

NBV  

2.roč.: Svätý Mikuláš - FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

              Boháč a Lazár - FIG Sporenie a investovanie 

3.roč.: Veriť Bohu, Podobenstvo o horčičnom semienku - FIG Sporenie a investovanie 

 
 

 

2.úroveň – 2.stupeň ZŠ, podľa ISCED 2 

MAT 
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5.roč.: Počítanie s eurami a centami -  FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

6. roč.: Zaokrúhľovanie desatinných čísel - FIG Plánovanie, príjem, práca 

             Sčítanie a odčítanie desatinných čísel - FIG Rozhodovanie a hospodárenie 

spotrebiteľov 

7. roč.: Jednoduché úrokovanie - FIG Úver a dlh, Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

             Slovné úlohy na percentá -  FIG Plánovanie, príjem, práca, Rozhodovanie  

a hospodárenie spotrebiteľov, Sporenie a investovanie 

8. roč.: Riešenie úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie- percentá - FIG 

Plánovanie, príjem, práca, Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov, Sporenie 

a investovanie, Úver a dlh 

9. roč.:  Numerické a slovné úlohy - FIG Riadenie rizika a poistenie 

                Úlohy s veľkými číslami - FIG Riadenie rizika a poistenie 

 

SJL 

5.roč.: Vizitka – FIG Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

6.roč.: Projekt Módna prehliadka – FIG Plánovanie, príjem, práca 

7.roč.: Komunikačné situácie – FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

            Projekt Umelecký opis - FIG Plánovanie, príjem, práca 

8.roč.: Uvažujeme nielen o bežných veciach – FIG Sporenie a investovanie 

9.roč.: Píšeme úradné listy. Vypisujeme úradné tlačivá – FIG Plánovanie, príjem, práca 

           Kde, kedy, ako a prečo vznikli peniaze? – FIG Rozhodovanie a hospodárenie 

spotrebiteľov 

 

ANJ 

5.roč.:  Číslovky – FIG Finančná zodpovednosť spotrebiteľa 

               Anglické mesto – FIG Plánovanie, príjem, práca 

6.roč.:  Angličtina cez štúdium – Veda a matematika: čas - FIG  Rozhodovanie 

a hospodárenie spotrebiteľov              

               Naša dovolenka – FIG Riadenie rizika a poistenie 

7.roč.:  Tvoja budúcnosť - FIG Sporenie a investovanie 

                Kultúra: Veľké jablko - New York - Americký dolár – FIG Úver a dlh 

8. roč.: Príbeh o Anglicku: Spôsoby platenia v tuzemskej a zahraničnej mene – Riadenie 

rizika a poistenie 

               Potrebujeme dovolenku - FIG Riadenie rizika a poistenie 

9.roč.: Jakeova oslava - FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

              Kultúra: Tínedžeri a peniaze - Sporenie a investovanie 

 

BIO 

5.roč.: Vysokohorské rastliny a živočíchy- FIG Riadenie rizika a poistenie 

6.roč.: Ľudské sídlo, zdomácňovanie, šľachtenie, odroda, plemeno- FIG Úver a dlh 

7.roč.: Vývin jedinca. Starostlivosť o dieťa- FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

                     Antikoncepcia. Plánované rodičovstvo- FIG Sporenie a investovanie  

8.roč., Minerály a horniny- stavebné jednotky zemskej kôry- FIG Sporenie a investovanie 

                    Zemetrasenie- FIG Riadenie rizika a poistenie  

9.roč., Dedičnosť a jej podstata; Ochrana prírody- FIG Sporenie a investovanie 
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GEG 

 

5. roč.: Časové pásma – FIG Sporenie a investovanie 

6. roč.: Hospodárstvo – FIG Úver a dlh 

7. roč.: Žijeme v Európe- FIG Riadenie rizika a poistenie 

               Obyvateľstvo Európy; Hospodárstvo Európy- FIG Plánovanie, príjem a práca 

8. roč.: Žijeme v Európe- FIG Riadenie rizika a poistenie 

              Obyvateľstvo Európy; Hospodárstvo Európy- FIG Plánovanie, príjem a práca 

9. roč.:  Jazerá a vodné nádrže- FIG Riadenie rizika a poistenie 

                Národné parky Slovenska- FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

                Hospodárske aktivity človeka- FIG Plánovanie, príjem a práca 

                Priemysel Slovenska- FIG Sporenie a investovanie 

 

NEJ 

 

6. roč.: Kde bývaš?- FIG Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

                 Narodeniny; Dopravné prostriedky- FIG Sporenie a investovanie 

                 Kam pôjdeš cez prázdniny- FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

                 Čo si vezmem na výlet?- FIG Riadenie rizika a poistenie 

7. roč.:   Počítame v nemčine; Naša mena- Euro; V obchodnom dome; V supermarkete; 

Koľko to stojí- FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

                  Nakupujeme- FIG Plánovanie, príjem a práca 

8. roč.:    Môj portrét- FIG Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

                  Vreckové; Darčeky pre rodinu; Nemecko- spolková krajina- FIG Rozhodovanie 

a hospodárenie spotrebiteľov 

                  Túlame sa obchodmi; Nakupujeme- FIG Úver a dlh 

                   Nehoda; Plánujeme prázdniny; Dovolenková cesta- FIG Riadenie rizika 

a poistenie 

                   Plány do budúcna- FIG Sporenie a investovanie 

                   Čím chcem byť?- FIG  Plánovanie, príjem a práca 

  9. roč.:  Životný štýl spoločnosti- FIG Úver a dlh 

                  Vianočné tradície v mojej rodine; Geografické zaujímavosti- FIG Rozhodovanie 

a hospodárenie spotrebiteľov 

                   Moje povolanie; Nezamestnanosť- FIG Plánovanie, príjem a práca 

 

DEJ: 

 

5.roč.: Písomné a historické pramene – FIG Riadenie rizika a poistenie 

              Detská práca –FIG  Plánovanie, príjem a práca 

6.roč.: Lovec doby medenej- FIG Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

              Každodenný život Prepožičiavanie pôdy - FIG Rozhodovanie a hospodárenie 

spotrebiteľov 

8.roč.: Francúzska revolúcia - FIG Sporenie a investovanie 

              Revolučné roky  - FIG Riadenie rizika a poistenie  

9.roč.: Nacionálny socializmus v Nemecku - FIG Sporenie a investovanie                            

              Príčiny a začiatok II. svetovej vojny - FIG Úver a dlh 

              Pražská jar - FIG Sporenie a investovanie                           

FYZ: 
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8.roč.: Práca -  FIG  Plánovanie, príjem, práca 

CHE: 

7. roč.: Požiar a jeho hasenie – FIG Riadenie rizika a poistenie 

8.roč.: Oxidy v stavebníctve - FIG Úver a dlh 

9. roč.: Mydlá, pracie prostriedky, kozmetika – FIG Rozhodovanie a hospodárenie 

spotrebiteľov 

HUV: 

5.roč.: Opakovanie piesní z I. stupňa - FIG Podstata a význam poistenia 

             Záverečné opakovanie - FIG Sporenie a investovanie a ich význam 

NBV:  

 

5.roč.: Evanjeliá – FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

              Slúžim chorým – FIG Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

6.roč.: Skutky lásky (skutky milosrdenstva) - FIG Rozhodovanie a hospodárenie 

spotrebiteľov 

              Čas Vianoc - FIG Úver a dlh 

7.roč.: Cirkev v nebezpečenstve moci a bohatstva I - FIG Rozhodovanie a hospodárenie 

spotrebiteľov 

             Uskutočňovanie sociálneho učenia Cirkvi - FIG Plánovanie, príjem a práca 

 

INF: 

5. roč.: Práca s tabuľkami – FIG Úver a dlh 

6. roč.: Práca s tabuľkami – FIG Úver a dlh 

7. roč.: Nástroje na komunikáciu - FIG Plánovanie, príjem a práca 

8.roč.: Riziká technológií – FIG Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

 

THD: 

5. roč.: Finančné inštitúcie – FIG Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

6. roč.: Patenty - FIG Plánovanie, príjem a práca 

7. roč.: Trh práce - FIG Plánovanie, príjem a práca 

               Ekonomika domácnosti – FIG Riadenie rizika a poistenie 

8.roč.: Využitie elektrickej energie – FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

9. roč.: Ústredné kúrenie a jeho funkcia – FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

 

OBN: 

 

6. roč.: Euro – naša mena - FIG Sporenie a investovanie 

7. roč.: Charitatívna činnosť – FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

                Zdravý životný štýl - FIG Riadenie rizika a poistenie 

9. roč.: Finančné inštitúcie – FIG Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

                Základné ekonomické otázky - FIG Plánovanie, príjem a práca 

                Rozpočet - FIG Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

MIA 

 

8.roč.: Vytváranie tabuliek vo worde - FIG Riadenie rizika a poistenie 

9. roč.: Grafy - FIG Sporenie a investovanie 

 

VLV 
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8.roč.: Čo je právo - FIG Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

  

VMR 

 

9. roč.: Drogy a ich vplyv na zdravie a spoločnosť - FIG Finančná zodpovednosť 

spotrebiteľov 

 

 
 

Na školský rok 2019/2020 

 

 

  

 

September:  

  

 8.september - Deň finančnej gramotnosti – FQ Test národa 8. – 9.r. 

   

                                                                           Zodpovedný: Ing. Pavol Žec 

 

 24.september - Deň eura - Výtvarné práce I.-II. Stupeň  

 

                                                          Zodpovední: Ing. Pavol Žec a vyuč. VYV 

 

Október:  
 Diskusia a rozhovor na tému: Obchod a peniaze (história obchodovania) 

 

                                                       

Zodpovední: Ing. Pavol Žec, - počas hodín 

OBN 7.,8.,9.r 

 

 31.október ,,Svetový deň sporenia,,            

  V každej triede uskutočniť jednu triednickú hodinu venovanú Svetovému dňu 

sporenia  

 

                                                              Zodpovední:  triedni  učitelia  

 

November:  

 Projekt na tému – Najbohatšie a najchudobnejšie krajiny sveta 

                     Termín: v priebehu mesiaca 

   6. ročník – Chudobné krajiny 

   9. ročnik – Bohaté krajiny 

                     

                                                                           Zodpovední: Mgr, Katarína, Mgr Dzuracká 

             

December:  

 Zorganizovanie Vianočnej burzy pre žiakov 1. stupňa s predajom vlastných výrobkov 

žiakov (s použitím detských peňazí)  
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                                                                 Zodpovední: učitelia na 1. stupni, 

                                                                                        Ing. Pavol Žec 

 

Január:   

 Pytagoriáda – školské kolo pre 3.-8. ročník 

                

                                                                  Termín: v priebehu mesiaca 

                                                                                  Zodpovední: Mgr. V. Mižák 

   

 

 

 

Február:   

 Jednu triednickú hodinu venovať FIG – Ochrana spotrebiteľov 

                   

                                                           Termín: v priebehu mesiaca 

                                                                             Zodpovední: triedny učitelia 

 

Marec:     
 Internetbanking a bezpečnosť 

 Diskusia na hodine INF – 5-9.ročník 

                   

                                                            Zodpovední: Ing. Pavol Žec 

 

 Prezentácie na tému: Ekonomická vyspelosť štátov EU – GEG, INF 7. ročník  

                                                            Zodpovední: Mgr. Dzuracká, Ing. Žec 

 

Apríl:  

 Beseda pre 1.( 3. a 4.roč) a 2.(7.-9.roč.) stupeň s odborníkom z bankového sektora 

                  

  Termín: v priebehu mesiaca podľa možností 

                                                                          Zodpovední: Mgr. Kačmár, Ing. Žec 

 

Máj:  

 Vytvorenie plagátu na tému a ich výstavka v priestoroch školy: Ja a peniaze – 5.-

9.ročník 

                  

  Termín: v priebehu mesiaca 

                                                                                    Zodpovední: Ing. Pavol Žec 

  

 Zopakovanie (spätná väzba) FQ Testu národa – 8.9.ročník 

   

  Termín: v priebehu mesiaca 

                                                                                    Zodpovední: Ing. Pavol Žec 

  

 

Jún:  

 Záverečné testy programu Viac ako peniaze 8.r. 
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  Termín: v priebehu mesiaca 

                                                                                      Zodpovední: Ing. Pavol Žec 

  

  

 

 Podľa dostupnosti a ponuky, zapojiť sa do online testovanie E-Test Nucem-u počas 

celého školského roka. 

 Počas celého školského roka dodržiavať témy FIG zapracované do plánov 

jednotlivých predmetov a aktívne sa venovať finančnej gramotnosti počas práce s deťmi.  

 

 

 

 

Tento plán je otvorený, v prípade potreby môže byť v pláne  uskutočnená zmena. 

Plán schválil riaditeľ ZŠ Školská ulica 54 /21,Slovenská Kajňa:         Mgr. Marián Oľšav 

Dňa: 28.08.2019                                Vypracoval: Ing.Pavol Žec 
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Príloha E:    Koncepcia implementácie stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti na ZŠ. 

 

Čitateľská gramotnosť 

Pri implementácii stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti sme vychádzali zo štátneho 

vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základných škôl (ISCED 1), zo štátneho vzdelávacieho 

programu pre 2. stupeň základných škôl (ISCED 2), z Pedagogicko–organizačných pokynov 

na školský rok 2018-2019 a z plánu práce školy na školský rok 2018-2019. 

Čitateľská gramotnosť sa považuje za existenčnú a základnú kompetenciu vzdelaného 

človeka, bez ktorej nemožno dosiahnuť všetky ďalšie kompetencie. Nároky na čitateľskú 

zručnosť sa stále zvyšujú a jednotlivci musia pracovať s textovými informáciami novými a 

komplikovanejšími spôsobmi. Keďže výsledky medzinárodných výskumov ukázali 

nedostatočnú úroveň čitateľskej gramotnosti slovenských žiakov, upozornili na nevyhnutnosť 

systematického prístupu v tejto oblasti, čo viedlo k vytvoreniu Národnej stratégie zvyšovania 

úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti, schválenej ministerstvom školstva 

v novembri 2015 a aktualizovanej NR SR v apríli 2016. 

  Národná stratégia informuje okrem iného aj o európskom a medzinárodnom 

rámci čitateľskej gramotnosti, ilustruje príklady existencie národnej štruktúry na 

podporu čítania v jednotlivých štátoch a opisuje tiež východiskový stav čitateľskej 

gramotnosti v Slovenskej republike. Obsahuje tiež údaje o strategických partneroch, 

vymedzuje základné princípy, prináša SWOT analýzu, zdôrazňuje hlavné oblasti 

intervencie a odporúčania, ciele a iniciatívy na dosiahnutie strategického cieľa, a to 

zlepšiť výsledky slovenských žiakov, aby v testovaní PISA 2018 dosiahli úroveň 

čitateľskej gramotnosti nad úroveň priemeru krajín OECD. 

 Na základe uvedeného vyhlásil  minister školstva  školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej 

gramotnosti. Školský rok 2017/2018 bol rokom pokračujúceho rozvoja čitateľskej 

gramotnosti, rovnako ako školský rok 2018/2019. 

 

1. Charakteristika čitateľskej gramotnosti 

Čitateľská gramotnosť je v širokom chápaní univerzálna technika, ktorá umožňuje každému 

jedincovi zúčastňovať sa na sociálnom a kultúrnom živote modernej spoločnosti – teda nie je 

to schopnosť len prečítať slová, vety a celé texty, ale aj prečítané pochopiť a ďalej s obsahom 

a získanými informáciami pracovať. 
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Tento pohľad na čitateľskú gramotnosť vychádza z koncepcie funkčnej gramotnosti, keďže 

funkčná gramotnosť je vnímaná ako schopnosť spracovať informácie z tlačeného a písaného 

textu a využiť ich pri riešení rôznych situácií každodenného života. 

Preto v súvislosti s pojmom čitateľská gramotnosť nemožno uvažovať iba o textoch, ktoré 

žiak číta v škole, teda o učebných textoch, ale aj o textoch v spojitosti s jeho bežným životom 

mimo školy. Prostredníctvom takýchto rôznorodých textov žiak spoznáva aj kultúru slova, 

rozličné hodnoty, vniká do postojov postáv a podobne, a to dáva čítaniu ďalší rozmer – to 

odlišuje čitateľskú gramotnosť od osvojovania si techniky čítania. 

Pojem čitateľská gramotnosť v súčasnej dobe rezonuje v pedagogickom i nepedagogickom 

svete. Ešte pred pár rokmi nebol v našich podmienkach zaužívaný. 

 

Do povedomia prenikol v poslednom desaťročí hlavne prostredníctvom rámcov 

medzinárodných štúdií zameraných na zisťovanie čitateľských kompetencií ľudí rôzneho 

veku (10-ročných detí, 15-ročných mladých ľudí a dospelých 16 – 60-ročných dospelých). 

Pojem vznikol prekladom anglického literacy, readingliteracy. Dnes sa s ním stretávame 

nielen v odbornej pedagogickej literatúre, ale postupne sa udomácňuje v školskom prostredí i 

mimo neho. Je používaný  v ústredných školských dokumentoch (štátne vzdelávacie 

programy), v školskom prostredí  (napríklad v školských vzdelávacích programoch), ale tiež 

sa s ním stretneme v plánoch knižníc i v rozhlase, televízii, dennej tlači. 

Čitateľská gramotnosť je komplexný súbor čitateľských zručností  potrebných na efektívnu 

prácu s textom.  

Poznáme tri aspekty čitateľskej gramotnosti: 

1. procesy porozumenia 

a. vyhľadávanie určitých informácií 

b. vyvodzovanie záverov 

c. interpretovanie a integrovanie myšlienok a informácií 

d. hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov 

2. ciele čítania 
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a. čítanie pre literárny zážitok / fiktívny hrdina, udalosť, prostredie/ 

b. čítanie pre získavanie a využívanie informácií. /aspekty reálneho sveta/ 

    3. čitateľské zvyklosti a postoje /podporujú celoživotné vzdelávanie 

 

2. Ciele 

Cieľom rozvíjania čitateľskej gramotnosti je taký čitateľ, ktorý disponuje čitateľskými 

kompetenciami, ktoré mu umožňujú pracovať s rozličnými druhmi textov používaných na 

rôzne účely. 

Gramotnosť je jedným z najväčších úspechov akejkoľvek spoločnosti, je známkou civilizácie. 

 

Naším cieľom je vrátiť žiakov späť ku knihe, naučiť ich čítaniu s porozumením a aby žiak: 

 

- dokonale používal materinský jazyk, 

- vyjadroval  svoj názor vhodným spôsobom a aby si ho vedel obhájiť, 

- bol schopný vyjadriť svoje myšlienky a pocity, 

- názory vyjadroval adekvátne, 

- vhodne sa vyjadroval ku kritike a prijímal kritiku druhých, 

- počúval a rešpektoval názory druhých, 

- komunikoval v jednom cudzom jazyku a osvojil si základy druhého cudzieho jazyka, 

- vedel vyhľadávať a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojil si metódy 

štúdia a práce s informáciami, 

- využíval prostriedky IKT v bežnom živote a pre svoje ďalšie vzdelávanie. 

3. Spôsob implementácie 

V našich podmienkach sa pri pojme čítanie, čitateľská gramotnosť vybavuje okamžite 

súvislosť s vyučovacím predmetom čítanie a slovenský jazyk a literatúra, resp. iný vyučovací 

jazyk. V pohľade na čitateľskú gramotnosť však nastali v poslednom období významné 

zmeny. Je pravdou, že žiak získava základné zručnosti čitateľskej gramotnosti najprv v rámci 

hodín vyučovacieho jazyka. Avšak vzhľadom na to,  že čitateľskú gramotnosť dnes vnímame 

ako nadpredmetovú, prienikovú (crosscuriculárnu) zručnosť, je ju nevyhnutné cielene rozvíjať 

aj vo vyučovaní ostatných vyučovacích predmetov. Totiž komplexné zručnosti čitateľskej 
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gramotnosti ďaleko presahujú priestor, ktorý na jej nácvik a rozvíjanie u žiaka poskytuje 

vyučovanie vyučovacieho jazyka. Takýto prístup súvisí s cieľom čitateľskej gramotnosti, 

ktorým je čitateľ schopný čítať a  spracovávať texty rozličných typov s obsahom z 

rozmanitých oblastí. To možno realizovať v rámci všetkých vyučovacích predmetov 

kognitívneho zamerania: 

1. stupeň - SJL, VLA, MAT, PDA, TDA, ANJ, 

2. stupeň - SJL, MAT, DEJ, GEG, BIO, FYZ, CHE, 1AJ, 2AJ, 1NJ, 2NJ, OBN, 

Všetci vyučujúci stratégie čitateľskej gramotnosti zapracujú do TVVP. 

 

4. Kompetencie 

Považuje sa za základnú kompetenciu, bez ktorej nemožno dosahovať ďalšie kompetencie. Je 

súčasťou funkčnej gramotnosti človeka. Pri takomto vnímaní problematiky čitateľskej 

gramotnosti nie je až tak veľmi dôležitá ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale podstatné je 

porozumenie a používanie písaných textov. 

Čitateľské kompetencie zahŕňajú: 

-techniku čítania,  

- schopnosť a proces pochopenia textu,  

- schopnosť identifikovať informácie v texte, hodnotiť prečítané, zapamätať si myšlienky 

textu,  reprodukovať text, dedukovať na základe textu, utvoriť si úsudok,  

- schopnosť logicky spájať súvislosti, vyvodiť hlavné myšlienky, poučenia, závery,  

- schopnosť konštruovať myšlienky nad rámec textu a spájať ich v kontexte s predošlými 

poznatkami a vedomosťami. 

Čítanie teda zahŕňa nielen zvládnutie techniky čítania, ale aj intelektuálne spracovanie 

informácií a ich praktické uplatnenie, využitie v každodennom živote.  

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti možno považovať za najpodstatnejšiu súčasť moderného 

vzdelávania. 
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5. Obsah čitateľskej gramotnosti 

Zložitosť čitateľskej gramotnosti vyjadruje aj jej štrukturálny model. Podľa tohto modelu 

súčasťou čitateľskej gramotnosti tieto prvky: čitateľské schopnosti a zručnosti, čitateľské 

návyky, záujmy, preferencie a postoje, motivácia čítania, literárne vedomosti. 

 

Mnohé z týchto faktorov sa začínajú vytvárať už v útlom detstve, teda v rodinnom prostredí, 

až na ne nadväzuje vzdelávacie prostredie školy v ranom školskom veku, keď sa dosiahnuté 

výsledky prehlbujú a dieťa získava a postupne si prehlbuje čitateľské kompetencie 

(schopnosti a zručnosti), ktoré predstavujú zložitý komplex intelektuálnych činnosti a 

procesov. 

Čitateľskú gramotnosť u žiakov v škole začíname budovať a rozvíjať od počiatku školskej 

dochádzky. 

V rámci prípravy koncepcie obsahovej prestavby vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a 

literatúra v základnej škole bol v predchádzajúcom období spracovaný model rozvoja 

čitateľskej gramotnosti. V ňom sú klasifikované čitateľské zručnosti nadobúdané a rozvíjané 

v rámci jednotlivých stupňov vzdelávania – od počiatku školskej dochádzky až po ukončenie 

stredoškolského štúdia maturitou.  Tým je naznačené, že ukončením základnej školy nie je 

rozvíjanie čitateľskej gramotnosti úplne uzatvorené a presahuje na vyšší stupeň vzdelávania. 

Podľa tohto modelu si žiaci na prvom stupni školy v rámci vyučovacieho predmetu 

slovenský jazyk a čítanie: 

-  formujú základné zručnosti čítania a písania – alfabetizácia,  

-  postupne prechádzajú k nadväzujúcej vyššej zručnosti plynulé  čítanie a na nej je budovaná 

zručnosť porozumenia textu – porozumenie textu sa najprv rozvíja v rámci vyučovacieho 

predmetu slovenský jazyk a čítanie, resp. iného vyučovacieho jazyka, neskôr v 3. a 4. ročníku 

aj v rámci ostatných vyučovacích predmetov. 

Pozitívne je, že na prvom stupni vzdelávania sa na rozvoji čitateľskej gramotnosti podieľa 

prevažne jeden vyučujúci v rámci viacerých vyučovacích predmetov, čím je zaistená 

konzistentnosť tohto procesu. 
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Zlomovým obdobím v rozvíjaní čitateľskej gramotnosti žiaka je jeho prechod na druhý stupeň 

základnej školy. Tu má vzdelávanie charakter predmetového vyučovania, pričom ciele 

čitateľskej gramotnosti nie sú jasne zapracované do obsahu jednotlivých predmetov. 

Podľa modelu čitateľskej gramotnosti sú v rámci literárnej výchovy pri práci s literárnym 

textom rozvíjané ďalšie dve zručnosti čitateľskej gramotnosti žiaka:  

-  analýza literárneho textu  

-  interpretácia a hodnotenie literárneho textu. 

Obe možno u žiakov rozvíjať na druhom stupni základnej školy. Tieto zručnosti presahujú 

do ostatných vyučovacích predmetov a na základe zovšeobecnenia tak možno hovoriť o 

zručnosti „analýza textu“ a zručnosti „interpretácia a hodnotenie“, ktoré žiak môže uplatniť 

pri práci s rôznymi druhmi textov, nielen literárnymi. Rozvíjanie zručnosti „analýza textov“ a 

„interpretácie a hodnotenia textov“ pokračuje v rámci stredoškolského štúdia žiaka a v 

posledných ročníkoch by malo byť zavŕšené získaním zručnosti „metainterpretácia a 

hodnotenie (literárneho) diela“. 

Pre úspešný a zmysluplný rozvoj čitateľskej gramotnosti musí učiteľ vedieť jasne 

identifikovať, diagnostikovať čitateľskú gramotnosť svojho žiaka a vedieť presne, kam a 

akým spôsobom má usmerňovať ďalší rozvoj jeho čitateľských zručností. 

 

6. Metódy, aktivity a materiály na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti  

6.1. Metódy na podporu porozumenia textu 

V-Chv-D 

Metóda, ktorej názov vychádza z troch krokov, obsah ktorých určujú otázky: 

Čo vieš o téme? 

Čo by si chcel vedieť? 

Čo si sa dozvedel? 

Žiaci zapisujú do zošita svoje odpovede na prvé dve otázky pred čítaním neznámeho textu, po 

spracovaní informácií z textu odpovedajú tiež písomne na tretiu otázku  

a nakoniec porovnajú všetky tri záznamy a komentujú ich. 
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Postup 3-2-1 

Je rozšírením predchádzajúceho postupu, ktoré spočíva v tom, že žiak vyhodnocuje získané 

informácie, a to v týchto krokoch: 

• 3 dôležité veci, ktoré boli v texte – vyhľadá 3 informácie, ktoré považuje za dôležité. 

• 2 veci, ktoré ťa zaujali – vypíše dve informácie, ktoré žiaka zaujali preto, že ide o nové 

informácie, alebo ktoré neboli v súlade s doterajšími vedomosťami žiaka a pod. 

• 1 vec, na ktorú si v texte nenašiel odpoveď – mohlo ísť o menej zrozumiteľný text, 

nedostatok skúseností alebo predchádzajúcich vedomostí žiaka a pod. 

 

 

Postup 5-4-3-2-1 

Ide o podobný postup s ďalšími krokmi v tejto štruktúre: 

• 5 nových informácií, 

• 4 informácie týkajúce sa hlavnej myšlienky, 

• 3 nové slová, ktoré si našiel v texte, 

• 2 informácie, ktoré si už poznal, 

• 1 vec, na ktorú si nenašiel v texte odpoveď. 

 

Prezeraj – pýtaj sa – prečítaj – odpovedz – zopakuj 

Jadro tvoria otázky, ktoré si vytvoril žiak. Hľadá na ne odpovede, ktoré si potom ešte 

zopakuje, aby si lepšie zapamätal nové informácie. 

1. Prezeraj – žiak číta len nadpisy a podnadpisy, prípadne úvod a záver. 

2. Pýtaj sa – žiak tvorí otázky preformulovaním nadpisov. 

3. Prečítaj – žiak číta text so zameraním na otázky, ktoré si vytvoril v predchádzajúcom 

kroku. 

4. Odpovedz – žiak odpovedá na stanovené otázky na základe obsahu textu. 

5. Zopakuj si – žiak odpovedá na každú otázku so zatvorenou učebnicou. 

 

6.2 Aktivity 

 exkurzie do školskej knižnice alebo do iných typov knižníc, najčastejšie verejných 

knižníc, 
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 hodiny informačnej výchovy v spolupráci s učiteľmi vo vyučovaní jednotlivých 

predmetov v triedach alebo v rámci vyučovacej hodiny v priestoroch školskej knižnice, 

poprípade v priestoroch verejnej knižnice, 

 pasovanie žiakov za čitateľov školskej knižnice, 

 čitateľské maratóny, 

 autorské besedy,  

 odborné prednášky, 

 tvorba vlastného leporela alebo knihy s cieľom rozvíjať fantáziu, predstavivosť a slovnú 

zásobu žiakov, 

 dramatizácie príbehov, 

 popoludnia s rozprávkou, 

 recitačné preteky, 

 hodiny hlasného čítania, 

 hodiny tvorivého písania, 

 rozhlasové literárne relácie, 

 medailóniky pri príležitosti výročia významného spisovateľa, 

 dní otvorených dverí, 

 literárne karnevaly, 

 literárne vychádzky, 

 vianočné akadémie, 

 výstavky kníh  

 zadávanie domácich úloh zameraných na čítanie s porozumením – zadávanie slovných 

úloh (MAT), vyhľadávať literatúru (knihy, časopisy) na tému zadanú učiteľom (DEJ, 

GEO, FYZ, CHE)  

 využitie didaktických testov ( v prílohe je uvedený príklad didaktického testu z fyziky 

zameraný na čítanie s porozumením) 

 „donútiť“ žiaka dostať sa ku knihe a čítať s porozumením – zadať tému nasledujúcej 

hodiny a žiaci si sami musia nájsť literatúru na danú tému 

- raz za pol rok  vytvoriť so žiakmi hodinu, na ktorej si sami prečítajú danú tému, 

spravia výber informácii, ktoré sú podľa nich k danej téme kľúčové a spoločne 

s triedou vyhodnotiť správny výber informácii 

      deň, keď všetci budú čítať 
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      literárne súťaže – Kráľ čitateľov – súťaž o najusilovnejšieho žiaka v čítaní 

 

 

6.3 Materiály 

Osvedčené didaktické a metodické materiály na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti zverejňuje 

NÚCEM svojej webovej stránke www.nucem.sk. Medzi tieto materiály patrí napríklad: 

 Čítanka PIRLS 2006 – zbierka uvoľnených úloh (2011, NÚCEM) 

Zbierka úloh z čitateľskej gramotnosti – PISA test (2011, NÚCEM) 

 Trendy úrovne kľúčových kompetencií žiakov 4. ročníka ZŠ (2012, NÚCEM), 

Výsledky štúdie OECD PISA 2009 zaostrené na čitateľskú gramotnosť – tematická správa 

(marec 2013, NÚCEM) 

Čítanka PIRLS 2011 – zbierka uvoľnených úloh ( 2013, NÚCEM) 

Zbierka úloh pre vzdelávací stupeň ISCED1 – MAT, SJL, MJL, (2013, NÚCEM) 

Zbierka úloh pre vzdelávací stupeň ISCED2 – MAT, SJL, SJSL, MJL, (2013, NÚCEM) 

Zbierka úloh pre vzdelávací stupeň ISCED2 – MAT, SJL, SJSL, MJL, (2013, NÚCEM). 

 

7. Naša koncepcia a implementácia stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti 

     Čítanie s porozumením na 1. stupni  ( v primárnom vzdelávaní) 

Výchovno-vzdelávací proces na I. stupni ZŠ je silno ovplyvnený hravými činnosťami a 

zážitkovým učením, aby bol prechod z predškolskej výchovy čo najplynulejší. V rámci 

výchovno-vzdelávacieho procesu podporujeme vyjadrovanie myšlienok a pocitov 

prostredníctvom slov, pohybov, obrazov či v piesňach. Nezastupiteľné miesto pri 

formovaní osobnosti má kniha a čítanie. Ak má dieťa v neskoršom veku správne 

porozumieť čítanému textu, musí sa ho najskôr naučiť dobre vnímať. Kvalitu vnímania 
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determinuje nielen úroveň schopnosti rozlišovať grafické symboly, ale i celkové porozumenie 

významu textu a s tým spojené voľné zaobchádzanie s prečítaným textom. S pribúdajúcim 

vekom žiaka sa zrenie vnímania prejavuje zlepšujúcou sa schopnosťou zrakovo 

diferencovať, syntetizovať analyzovať videné a počuté. V počiatkoch rozvoja čítania s 

porozumením sa o úrovni porozumenia textu učiteľ dozvedá ústnou formou komunikácie so 

žiakom, preto je dôležité rozvíjať okrem spôsobilosti učiť sa učiť sa aj sociálne komunikačné 

spôsobilosti. 

Kompetencie žiaka podľa ISCED 1, ktorý prechádza na II. stupeň: 

- sociálne a komunikačné spôsobilosti: 

-  vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou 

primárnemu stupňu vzdelávania, 

-  dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a 

vyjadriť svoj názor, 

-uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, 

rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

-  rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej 

komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, 

- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť - medzikultúrna komunikácia, 

- spôsobilosť učiť sa učiť sa, 

- získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 

- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných 

činnostiach. 

Na jednotlivých vyučovacích hodinách kladieme veľký dôraz na chápanie jazyka ako nástroja 

myslenia a komunikácie, ktorý sa premieta  do zámerného preferovania rozvoja 

komunikatívnych kompetencií. Okrem kvalitného porozumenia textu veľký dôraz kladieme aj 

na kvalitné osvojenie si techniky čítania nenásilným, zážitkovým spôsobom na vhodných, 

veku primeraných textoch. Vyučujúci dáva zvýšený priestor rozvoju vlastnej tvorby žiaka a 

pri  práci s informáciami, čitateľskej gramotnosti, schopnosti argumentovať a pod.  Súčasne 

vyučujúci prináša do vyučovania texty súvislé i nesúvislé. Našim cieľom je totiž pestovanie 

pozitívneho vzťahu ku knihám  – čím viac sa dieťa stretáva s knihou, tým má lepšie 

predpoklady preniknúť naozaj do podstaty textu. Nejde pritom iba o umelecký text, ale aj 

vecný. 
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Čítanie s porozumením na 2.stupni (v nižšom strednom vzdelávaní) 

Pozitívny vzťah k celoživotnému vzdelávaniu je závislý od úrovne zvládnutia jazyka. Aj 

ISCED 2 zdôrazňuje nevyhnutnosť chápania jazyka ako nástroja myslenia, prostriedok 

komunikácie a tiež jazyk definuje ako znak národnej identity. Tieto aspekty  premietame 

nielen do osvojovania si poznatkov o jazyku (jazyková kompetencia), ale i o ich vhodnom 

použití v rôznych komunikačných situáciách (komunikačná kompetencia).Vyučujúci vytvára  

väčší priestor na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú 

gramotnosť, schopnosť argumentovať a  pod.  

Cieľom je  rozvoj čitateľských schopností, ktoré presahujú aspekt technického 

zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu.  Žiakov vedieme miesto 

návyku na memorovanie a pasívneho prijímania poznatkov ku konštruovanej a aktívnej účasti 

v  procese učenia sa. Na jednotlivých vyučovacích predmetoch využívame inovačné metódy a 

formy práce, porovnávame informácie z rôznych zdrojov, využívame multimediálne 

programy, zaraďujeme prácu s internetom s prepojením na bežný život, pracujeme s 

nesúvislými textami (mapy, grafy, tabuľky a pod.),  vyvodzujeme vzťahy medzi 

informáciami. Čitateľskú gramotnosť ako kompetenciu k celoživotnému učeniu rozvíjame na 

princípe  medzipredmetových vzťahov. 

Žiak, ktorý preukazuje takúto zručnosť: 

- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

osobnostného rozvoja 

- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní 

nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa 

- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať 

-  kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti 

Komunikačnú spôsobilosť a čitateľskú gramotnosť  žiakov rozvíjame vo všetkých 

všeobecno-vzdelávacích predmetoch.  

Do vyučovacieho procesu  častejšie zaraďujeme prácu vo dvojiciach,  v skupinách 

a využívame diferenciáciu úloh pre žiakov podľa ich schopností. 

Na dosiahnutie lepších výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti 

uskutočňujeme nasledovné aktivity: 
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-  účasť na ďalšom vzdelávaní pedagógov organizovaných metodicko-pedagogickým 

centrom, 

- interné vzdelávanie pedagógov v jednotlivých metodických orgánoch a individuálne 

štúdium, 

- odovzdávanie získaných poznatkov na zasadnutiach  metodických orgánov (  dané 

vzdelávanie sa pozitívne prejavuje v zavádzaní nových foriem a metód práce, pri výbere 

textov, pri overovaní čítania s porozumením, pri rozvoji kritického myslenia a 

komunikačných zručností žiakov), 

- ďalšie vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov na zvýšenie odbornej spôsobilosti, 

- otvorené hodiny orientované na metódy rozvoja čitateľskej gramotnosti- venovanie zvýšenej 

pozornosti žiakom v ročníkoch 1 – 4 vzhľadom na narastajúci počet detí s poruchami čítania, 

- využívanie školskej knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností - žiaci sa učia hľadať 

rozličné informácie z rôznych zdrojov, ktoré využívajú v projektových a skupinových 

prácach- pravidelné dopĺňanie knižničných jednotiek a výukových programov. 

 

V priebehu školského roka sú pripravené rôzne zaujímavé akcie spojené s čítaním, 

návštevou knižnice. Každodennou činnosťou v škole je: 

 vzájomné čítanie / v dvojiciach, v skupine/  

 odpovede na otázky k textu 

 tvorba otázok k textu / ak vie o čom čítal, vie vytvárať otázky/ 

 rozprávať jeden druhému o prečítanom 

 napísať krátku vlastnú reakciu 

 

- hlasné čítanie učiteľa - touto aktivitou učiteľ motivuje žiakov, aby sa  pustili do 

čítania. Cieľom pri hlasnom čítaní je, viesť žiakov od radosti z počúvania k radosti z 

vlastného čítania, 

- hlasné a tiché čítanie žiakov, 

- dostatok času na čítanie - v triede je pravidelne vyčlenený istý čas, pretože niektoré 

deti mimo školy vôbec nečítajú, 

- možnosť vlastného výberu textu – žiaci sa môžu samy rozhodnúť o tom, čo budú 

čítať, čím zvýšime zapojenie sa do aktívneho čítania, motivuje ich zvedavosť 
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a podporuje porozumenie. Učiteľ správnym a premysleným zacielením zabezpečí, aby 

literatúra, z ktorej si žiaci vyberajú, zodpovedala špecifikám ich školského veku, aby 

bola zaujímavá, hravá, so zmyslom pre humor, žánrovo pestrá a tematicky variabilná. 

- reakcia na prečítané ukáže do akej miery žiaci textu porozumeli – tvorba otázok 

k textu, odpovede na otázky k textu,  napísať krátku vlastnú reakciu, reprodukcia 

príbehu, rozprávať jeden druhému o prečítanom, výtvarné zobrazenie, tvorivá 

dramatika a akčné hry. 

- školská knižnica - zefektívniť prácu školskej knižnice, zabezpečiť PC zostavu a 

prístup na internet. Budovať školskú knižnicu ako odborné, informačné, študijné, 

internetové a čitateľské centrum najmä pre žiakov, pedagogických i nepedagogických 

zamestnancov školy. Budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno-

vzdelávacieho procesu a mimo vyučovacích aktivít. V súvislosti s Medzinárodným 

mesiacom školských knižníc na podporu čítania sa zapojiť so žiakmi do česko – 

slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. 

- Tvorivá dramatika - pravidelná činnosť žiakov - prezentácia na verejnosti v rámci 

rôznych podujatí usporiadaných: 

- školou – Mikulášska besiedka, Vianočná akadémia, Maratón v čítaní, Deň otvorených 

dverí, Noc v škole,  

- tvorba školského časopisu -  ABC našej školy, 

- práca s nadanými žiakmi - v predmetoch, v ktorých žiaci vynikajú majú možnosť sa 

ďalej vzdelávať v mimovyučovacom čase a  v záujmových útvaroch  a súčasne ich  

zapájame do rôznych umeleckých a postupových súťaží, predmetových olympiád, t. j.: 

- Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy, 

- Šaliansky Maťko – prednes povestí, 

- Rozprávkové vretienko –prednes rozprávok, 

- súťaže, projekty a čitateľské aktivity -  usporiadané priebežne počas celého 

školského roka na I. i II.  stupni a v ŠKD s cieľom motivovať žiakov k samostatnému 

čítaniu – Moja obľúbená kniha, Číta celá trieda, Záložka do knihy spája školy, 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, Vytváranie zaujímavého obalu na 

knihu - tvorba, čo najpútavejšej obálky ku knihe, Tvorba maľovaného čítania ( 

v rámci komiksov), Vytváranie sloganov - nabádajúcich k čítaniu práve tej- vybranej 

knihy. 
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 Dané aktivity budú prebiehať vo vyučovacom i mimovyučovacom čase, niektoré 

aktivity budú spojené s využitím IKT. 

- Marec - mesiac knihy – aktivity prebehnú vo vyučovacom i mimovyučovacom čase 

a v ŠKD: 

Týždeň hlasného čítania, Kvíz o knihe, Maratón v čítaní, Aktivity v rámci týždňa 

slovenských knižníc, Vedomostný kvíz žiakov 1. stupňa, Deň čitateľských kútikov 

– žiaci sa podľa vlastného záujmu zaradia a jeden deň zotrvajú podľa záujmu v 

čitateľskom kútiku, ktorý ich zaujíma: napr. encyklopédie, poézia, ľudové rozprávky, 

moderné rozprávky, DANIEL HEVIER, GABRIELA FUTOVÁ - s cieľom pozitívne 

zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, 

- exkurzie: návšteva Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, návštevy 

divadelných  predstavení podľa možností a záujmu žiakov, návšteva kina vo Vranove 

nad Topľou. 

 

8. Začlenenie Koncepcie rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí 

prostredníctvom kultúrnej výchovy s cieľom zriadenia  Centra literatúry pre deti 

a mládež a podpory čítania  

  Oblasť literatúry vzhľadom na svoje špecifické postavenie, nemá vytvorenú širšiu 

inštitucionálnu základňu. Mnoho aktivít realizujú profesijné občianske združenia a súkromné 

subjekty vo voľnom konkurenčnom prostredí. Inštitucionálnu základňu reprezentuje 

Literárne informačné centrum (LIC) a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 

(BIBIANA), ako aj knižnice. LIC sa systematicky venuje podpore a prezentácii súčasnej 

slovenskej literatúry, najmä beletrie a mapovaniu literárneho života na Slovensku. Je 

koncepčným a dokumentačným pracoviskom pre oblasť pôvodnej literárnej tvorby v 

Slovenskej republike i slovenskej literárnej tvorby v zahraničí a profesionálne sa zaoberá 

aktuálnou situáciou v slovenskej literatúre. Svojou činnosťou prispieva k obohateniu 

literárneho života na Slovensku a k zvyšovaniu kvality recepcie slovenskej literatúry doma i v 

zahraničí.              

V prevažnej miere sa orientuje na literatúru pre vyššie vekové kategórie mládeže a 

dospelých. V užšom rámci sa venuje aj oblasti literatúry pre deti a mládež, najmä v prepojení 

na vydávanie časopisu Slniečko a podujatia spojenými s ním, napríklad sústredenou 

propagáciou počas Bibliotéky v programe Deti sú naše knihy. Na tomto podujatí sa 
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prezentujú knižné novinky pre deti, organizujú sa čitateľské besedy, divadelné adaptácie 

a dramatizované čítania, literárno-hudobné predstavenia, výtvarné dielne. Viaceré podujatia 

sa organizujú v spoluúčasti a organizačne ich zabezpečujú iné inštitúcie či občianske 

združenia.  

BIBIANA je kultúrna inštitúcia s celoslovenskou a medzinárodnou pôsobnosťou.  

Zameriava sa na rozvíjanie a šírenie umeleckej tvorby v bohatom spektre druhov a žánrov 

určenej všetkým vekovým kategóriám detí a mládeže. Vytvára vlastné programy zamerané na 

výchovu detí umením a k umeniu prostredníctvom organizovania akcií druhovej a žánrovej 

pestrosti v rámci činnosti dramatického a hudobného umenia, literatúry pre deti, tvorivých 

dielní, umeleckých programov pre deti. Zabezpečuje a realizuje aktivity Slovenskej sekcie 

Medzinárodnej únie pre detskú knihu (SK IBBY), medzinárodnej mimovládnej 

organizácie UNESCO, uchováva, spracováva a sprístupňuje literatúru pre deti a mládež 

slovenských   a zahraničných autorov, ako aj odbornú literatúru o umení vo svojej špeciálnej 

knižnici BIBIANA. Všetky akcie sa zameriavajú na didaktickú i kreatívnu výchovu detí a 

vznikajú za pomoci širokého okruhu profesionálnych spolupracovníkov. V oblasti práce s 

detským čitateľom sa zameriava aj na potenciálneho čitateľa, batoľatá, pre ktoré pripravuje v 

sprievode dospelej osoby rozličné programy.  

Revue BIBIANA sa ako jediné periodikum na Slovensku zaoberá umením pre deti a 

mládež, prináša štúdie, eseje, rozhovory, recenzie a polemiky. Má nezastupiteľné miesto pri 

príprave budúcich pedagógov, ako aj pri ďalšom vzdelávaní pedagógov alebo pracovníkov 

knižníc.  Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry dlhodobo realizujú 

podujatia v pestrej škále námetov pre rôzne vekové kategórie,  týmto spôsobom tiež 

podporujú čitateľskú a literárnu gramotnosť detí a podieľajú sa na rozvíjaní kultivovaného 

čítania (Národné osvetové centrum, Slovenská národná galéria).   

Podpore kvalitnej literatúry pre deti a mládež a detským časopisom venovalo 

ministerstvo zvýšenú pozornosť a finančné zdroje. Táto oblasť spolu s podporou aktivít 

zameraných na čítanie s porozumením, sprístupňovanie literatúry pre deti netradičnými 

formami patrila vždy k prioritám dotačného systému. S podporou sa podarilo etablovať 

niektoré dnes už celoslovenské podujatia, ktoré majú čítanie ako svoju ťažiskovú tému, 

pričom viaceré podujatia sa konajú počas celého roka. Ide najmä o podujatia Čítajme s 

Osmijankom – pridaj sa aj ty!, celoslovenský čitateľský projekt realizovaný 

prostredníctvom čitateľskej súťaže, ktorá v priebehu roka pripravuje viacero výstav a podujatí 

na podporu čítania. Celé Slovensko číta deťom, Dni detskej knihy, Zázračný oriešok, 
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Vranovské knihodni, Jašíkove Kysuce, Čítajme pre najmenších, Tvorcovia kníh medzi 

deťmi, Stonožkové čítanie, Stretnúť knihu každý deň a ďalšie, ktoré pripravujú slovenské 

knižnice so zameraním na podporu čítania, rovnako ako aj besedy so známymi spisovateľmi. 

Túto úlohu po roku 2016 prevzal Fond na podporu umenia.  

V oblasti čítania je významnou platformou spolupráca škôl s organizáciami 

pôsobiacimi tak v rezorte kultúry, ako i územnej samospráve, predovšetkým aktivity               

s knižnicami, literárnymi klubmi, čitateľskými dielňami za účasti občianskych združení. Úzke 

prepojenie medzi knižnicou, školou a rodinou, sa osvedčilo ako najlepšia cesta k získavaniu 

nových čitateľov a skvalitňovaniu samotného čítania u detí, formy aktívnej duševnej činnosti, 

ktorá rozvíja celkový osobnostný vývin dieťaťa. Treba hľadať rôzne formy aj v prezentácii 

kníh pre deti, vzdelávať učiteľov a knihovníkov v tých metódach a formách čítania, ktoré 

vychádzajú z kultúrnej sféry: inovatívne formy práce s literárnymi textami pre deti, scénické 

hudobno-tanečno-slovné predstavenia na motívy kníh pre deti. „Čítanie má v živote dieťaťa 

nepochybne veľký význam. Dieťa sa pri knihe učí samostatnosti. Čítanie by nemalo byť len 

spôsobom získavania nových informácií. V našom živote môže fungovať ako vnútorné 

zrkadlo. Spisovateľ Daniel Hevier zvykne hovorievať, že kniha nás číta. Aktivizuje teda to, čo 

v nás je. Stačí, že prežijeme príbeh niekoho iného, a identifikujeme sa s ním. 

 

Aktivity počas školského roka 2019/2020 
 

September:  Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice                        
Zodpovedná: Mgr.  Katarína Hladká 

Termín: 23.9.2020     

                      Popoludnie s rozprávkou – Návšteva MŠ Benkovce 

Zodpovedná: Mgr.  Katarína Hladká 

Termín: 30.9.2020     

                   

 

Október:  Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice  
Zodpovedná: Mgr.  Katarína Hladká 

Termín: koncom mesiaca 

 

November: Záložka do knihy spája školy  

Zodpovedná: Mgr. Katarína Hladká 

Termín: v priebehu mesiaca 

                             

December: Vianočná akadémia – dramatizácia a verejné vystúpenie žiakov 

Zodpovedná: Mgr.  Katarína Hladká 

Termín: v priebehu mesiaca 
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Január:  Vianočný darček – kniha – beseda o darovaných knihách pre žiakov 1.stupňa  

Zodpovedná: Mgr.  Katarína Hladká 

Termín: 13.1.2020 
 

Február: Čítame s Osmijankom 1. stupeň  
Zodpovedná: Mgr.  Katarína Hladká a učitelia 1.stupňa 

Termín: v priebehu mesiaca 
 

Marec: Marec – mesiac knihy  (celomesačná aktivita)  

            Výstava kníh v knižnici a v triedach 
            Týždeň školských knižníc  (propagácia na nástenkách) 

             Popoludnie s rozprávkou (Starší žiaci čítajú škôlkárom)  

             Exkurzia do knižnice v Benkovciach pre 8. ročník 

             Hviezdoslavov Kubín  

             Maratón v čítaní  
             Svetový deň divadla pre deti a mládež – návšteva divad. predstavenia pre 2 . stupeň  

             Svetový deň poézie  - beseda o vybraných básnikoch a ich dielach  

Zodpovední: Mgr.  Katarína Hladká, PaedDr. Iveta Tomášová, Mgr. Jana Mydlová 

Termín: V priebehu mesiaca 
           

 

 

Apríl: Medzinárodný deň detskej knihy 2.4. – beseda so žiakmi počas hodín SJL 

            Svetový deň kníh 23.4. - beseda so žiakmi počas hodín SJL 

            Týždeň hlasného čítania 25.-29.4. – „Číta celá škola“ – v rovnakom čase v každej 

triede čítajú nahlas všetci žiaci 

 Zodpovední: Mgr. Katarína Hladká a učitelia SJL na 1. stupni 

Termín: v priebehu mesiaca 

 

Máj: Pracujeme na školskom časopise  
 Zodpovedná: Mgr. Katarína Hladká 

Termín: v priebehu mesiaca 

 

 

Jún:  Slávnostné vyhodnotenie celoročných súťaží 31.6 

         Vyhlásenie výsledkov súťaže Kráľ čitateľov 

Zodpovedná: Mgr. Katarína Hladká 

Termín: 31.6.2020 

 

 

              

 

Prílohy:1.Ukážka didaktického textu s využitím počítača vo výučbe fyziky 

              2.Plán aktivít školskej knižnice 

 

Príloha č.1 
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Ukážka didaktického textu s využitím počítača vo výučbe fyziky 

Milí žiaci!  

Pred sebou máte test v elektronickej podobe, ktorý je zameraný na čítanie s porozumením. 

Pozorne si prečítajte text a s ním súvisiace úlohy. Správnu odpoveď označte krížikom. Okrem 

poslednej úlohy (č. 10) je vždy iba jedna možnosť správna. Po ukončení test uložte na plochu 

s názvom test_priezvisko. Následne ho odošlite mailom s predmetom priezvisko na ........ Tieto 

inštrukcie budú uvedené aj na konci testu.  

A. 1. Z obrázku Anatómia oka s popisom zo stránky 

http://www.zdravie.sk/choroba/20829/refrakcne-chyby-oka-dalekozrakost-

kratkozrakostastigmatizmus#3-anatomia-oka urči, ako sa nazýva miesto, v ktorom opúšťa oko 

zrakový nerv 

a) zrenica    b) žltá škvrna     c) slepá škvrna     d) sietnica 

2. Prejdi na Liečba refrakčnej chyby oka a urči, ktorou metódou sa refrakčné chyby oka 

neliečia. 

a) okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami 

 b) dlhodobým užívaním antibiotík  

c) chirurgickými zákrokmi 

 d) operáciou excimerovým laserom 

B. 

3. Zo stránky http://referaty.aktuality.sk/oko/referat-1109 urči, kde utvára obraz predmetov 

zdravé oko.  

a) na rohovke b) na sietnici 

c) na cievovke d) na dúhovke 
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C. 4. Na http://sk.wikipedia.org/wiki/Farba_%28fyzika%29 nájdi, aká je vlnová dĺžka žltého 

svetla a označ správnu odpoveď. 

a) 570-590 nm b) 12-18 nm c) 750-780 nm d) 6-12 km 

5. Klikni na odkaz Červené svetlo pod farebným kruhom a zisti, či má červené svetlo 

najnižšiu alebo najvyššiu frekvenciu, ktorú dokáže oko vnímať a označ správnu odpoveď. 

a) Červená farba zodpovedá najnižším frekvenciám, ktoré dokáže oko vnímať. 

 b) Červená farba zodpovedá najvyšším frekvenciám, ktoré dokáže oko vnímať.  

c) Červená je farba, ktorú nedokáže oko vnímať. 

 

D. 6. Na stránke http://student.fiit.stuba.sk/~pifkova04/farebne_modely/farboslepi.html zisti, 

čo je to deuteranopioa, a označ správnu odpoveď.  

a) slepota  

b) kožné ochorenie 

 c) červeno-zelená farbosleposť  

d) krátkozrakosť 

 7. Z obrázku zisti, akú farbu vidí človek s deuteranopioa, ak sa pozerá na teleso s červenou 

farbou: 

 a) modrú b) fialovú c) červenú d) zelenú 

E. 8. Na stránke http://sk.wikipedia.org/wiki/Oko#Choroby_oka_a_zraku prejdi na odkaz 

krátkozrakosť a vyber správnu odpoveď ( klikni na vyber odpoveď a zobrazia sa ti možnosti): 

Krátkozrakosť sa napravuje okuliarmi so vyber odpoveď šošovkou.  
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F. 9. Pozri si http://www.irisdiagnostika.sk/oko.php Ako sa nazýva otvor v dúhovke, cez 

ktorý vchádza svetlo do oka? 

a) dúhovka b) rohovka c) zrenička d) šošovka 

G.  

10. Prečítaj si stranu 69 z dokumentu 

www.zssastin.info/dokumenty/ucebne_texty/fyzika_8/oko.doc a zaškrtni, čo tvorí optickú 

sústavu oka (4 správne možnosti): 

 a) dúhovka b) šošovka c) zrenica d) očný mok e) okohybné svaly f) sklovec g) sietnica h) 

slepá škvrna i) rohovka  

Ak si ukončil test, ulož ho na plochu s názvom test_priezvisko. Následne ho odošli ako 

prílohu mailu s predmetom priezvisko na adresu ......@......sk 

 

 

Príloha č.2 

 

Plán aktivít a činnosti školskej knižnice  

Školský rok: 2019/2020 

Školská knihovníčka: Mgr. Katarína Hladká 

 

Výpožičná doba: 
 

Plán aktivít: 

 

September:  Kontrola knižničných jednotiek (v priebehu mesiaca) 

                      Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice  23.9.2019 

                      

 

Október:   Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice  22.10.2019 

 

November: Školské kolo olympiády SJL  29.11.2019 

                     Záložka do knihy spája školy 25.11.2019 

                    Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko 19.11.2019 

 

December: Pracujeme na školskom časopise (v priebehu  mesiaca) 

                    Nákup knižničných jednotiek 

                     

Január: Vydanie školského časopisu 
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Február:  Čítame s Osmijankom 1. stupeň (v priebehu mesiaca) 

                   

 

Marec:  Marec – mesiac knihy  (celomesačná aktivita)  

            Výstava kníh  1.-17.3. 

            Týždeň školských knižníc 1.-6.3. (propagácia na nástenkách) 

             Popoludnie s rozprávkou (Starší čítajú mladším) 

             Exkurzia do knižnice v Benkovciach pre 8. roč. 

             Hviezdoslavov Kubín 

             Svetový deň divadla pre deti a mládež – návšteva divad. predstavenia 2 . stupeň,  

             Maratón v čítaní   

              

Apríl:  Týždeň  hlasného čítania 25.-29.4. 

             

Máj: Pracujeme na školskom časopise (v priebehu mesiaca) 

          Svetový deň divadla pre deti a mládež – návšteva divad. predstavenia 2 . stupeň 20.3. 

 

          

 

Jún: Pracujeme na školskom časopise (v priebehu mesiaca) 

         Slávnostné vyhodnotenie celoročných súťaží 31.6. 

         Revízia knižničného fondu 

 

Celoročné úlohy:   
                         -     pokračovať v presnom signovaní  nových knižničných jednotiek 

- zaevidovať knižničné jednotky cez  aScAgendu 

- dopĺňať knižničný fond o nové tituly 

- zúčastniť sa aktivít organizovaných Hornozemplínskou knižnicou vo 

Vranove n/T 

- viesť netradičné hodiny literárnej výchovy v knižnici 

 

Ďalšie aktivity budú doplnené v priebehu školského roka, podľa potreby. 

 

 

 

 

 

Schválil riaditeľ ZŠ, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa:   Mgr. Marián Oľšav 

Dňa: 28.08.2019   Vypracoval: Mgr.Katarína Hladká 
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Príloha F:                       Koncepcia prevencie drogových závislostí 

 

 

 

,,Keď vám kvet prestane KVITNÚŤ, upravíte prostredie, v ktorom rastie, nenaprávate 

kvet.ʻʻ 

                                                                                                              Alexander den Heijer 

 

1. HLAVNÉ ÚLOHY A CIELE: 

 

Plán práce koordinátora drogovej prevencie vychádza z nasledujúcich dokumentov:  
 

 Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2019/2020 

 Inovovaný štátny vzdelávací program, Školský vzdelávací program, Plán práce školy, 

Vnútorný poriadok školy 

 Národná protidrogová stratégia SR na roky 2013-2020  

 Národný program podpory zdravia v SR  

 Národný akčný plán na prevenciu obezity v SR  

 Listina ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa,  

 Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a 

školských zariadeniach  

       

Prevencia drogových závislostí je jednou z hlavných výchovných priorít školy. 

Výchovno-vzdelávací proces zameriame na podporu kvality života, prosociálnu orientáciu 

jednotlivca, zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia. 

Prevencia drogových závislostí je súčasťou prierezových tematík školského vzdelávacieho 

programu: -  prevencia obezity, závislostí, zdravý životný štýl, 

     -   rozvoj telesnej zdatnosti žiakov, 

-   prevencia šikanovania, 

-   prevencia kriminality, sexuálneho zneužívania, 

-  riziká dospievania, podpora duševného zdravia 

-  práva dieťaťa. 

Činnosť koordinátora prevencie bude spočívať v monitorovaní, koordinovaní a 

metodickom usmerňovaní preventívnej protidrogovej výchove na škole, v spolupráci s 

vedením školy, výchovným poradcom, triednymi učiteľmi a vychovávateľkou školského 
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klubu detí. Ťažiskom práce prevenčného tímu je primárna prevencia, pomocou ktorej chceme 

predchádzať sociálno-patologickým javom, rizikovým faktorom a situáciám. Osobitná 

pozornosť bude venovaná žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Na 

zabezpečenie disciplíny v škole budú prijímané také opatrenia, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou 

dôstojnosťou dieťaťa, s výchovou v duchu humanizmu, predchádzania všetkých foriem 

diskriminácie, intolerancie a rasizmu.   

Ďalej budeme realizovať aktivity na podporu zdravia, ktoré vyplývajú z Národného 

programu prevencie obezity. Pokračovať budeme v projekte „Školský mliečny program“ 

Vymedzíme priestor na propagáciu zdravého životného štýlu prostredníctvom výstavky pod 

názvom „Plody jesene“  

Zapojíme sa do projektu „Škola priateľská k deťom“, ktorého cieľom  je doplniť 

klasickú výučbu o tému práv dieťaťa a ich porušovania v najchudobnejších krajinách sveta. 

V súlade s článkom 19 Dohovoru o právach dieťaťa sa odporúča zaviesť opatrenia na 

ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, 

poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo 

vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a priebežne budeme monitorovať 

správanie sa žiakov ich zmeny a zabezpečovať ich aktívnu ochranu. V prípadoch 

oprávneného podozrenia z porušovania ich zdravého osobnostného vývinu bezodkladne 

riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa a 

žiaka.  

Odporúča sa aj spolupráca s odbornými zamestnancami príslušného CPPPaP vo Vranove 

n. T., podľa potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom alebo políciou. 

 V zmysle Listiny ľudských práv je potrebné dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem 

diskriminácie a segregácie. Eliminovať nežiaduce javy, akými sú priestorové, organizačné, 

fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych žiakov v dôsledku ich etnickej 

príslušnosti (často v kombinácií so sociálnym znevýhodnením) od ostatných detí a žiakov. 

Riešiť problémy detí a žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných skupín, ktoré 
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komplikujú proces ich prijímania do bežných škôl a školských zariadení, zaraďovania do 

bežných tried a následný výchovno-vzdelávací proces. Výchova vo voľnom čase bude 

výraznou preventívnou alternatívou prevencie proti drogám.  

      V rámci prevencie nežiaduceho správania žiakov sa odporúča základným školám 

využívať metodické publikácie ŠPÚ „Všetci to robia!” a „K prevencii v škole” a DVD 

„Alkohol skrytý nepriateľ“ zamerané na prevenciu užívania psychoaktívnych látok 

a podporu osobných a sociálnych kompetencií žiakov, ktoré sa dajú bezplatne získať 

zaslaním svojej požiadavky na email spu@statpedu.sk.  

      Školám je k dispozícii aj dokument pod názvom „Školská socializácia a nové výzvy 

v prevencii“, kde získajú základnú orientáciu o nových výzvach v prevencii nežiadúceho/ 

rizikového správania žiakov a zároveň rámcové metodické odporúčania ako na ne 

reagovať. V dokumente je rozobraná prevencia so socializačným procesom v škole 

a rozšírené hranie hier na internete s nebezpečenstvom groomingu a sexuálneho 

zneužívania. Pozornosť je upriamená aj na aktuálne dáta v oblasti užívania drog 

u mladých, konkrétne užívanie psychoaktívnych látok rastlinného pôvodu a rizikový 

prístup detí a žiakov k vlastnému stravovaniu, t.j. hrozbu porúch príjmu potravy. Tento 

dokument je dostupný na webovom sídle ŠPÚ: http://www.statpedu.sk/files/sk/publikačná 

činnosť/metodiky/skolska-socializacia-nove-vyzvy-prevencii.pdf. 

 

HLAVNÉ METÓDY A FORMY PRÁCE:  

 rozhovory, besedy, ankety, dotazník, 

 vhodné využitie protidrogových tém vo všetkých vyučovacích predmetoch,  

 práca na triednických hodinách a v záujmových útvaroch mimo vyučovania, 

 práca s internetom a počítačovými programami, návšteva www. stránok 

s protidrogovou tematikou, 

mailto:spu@statpedu.sk
http://www.statpedu.sk/files/sk/publikačná%20činnosť/metodiky/skolska-socializacia-nove-vyzvy-prevencii.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/publikačná%20činnosť/metodiky/skolska-socializacia-nove-vyzvy-prevencii.pdf


Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

 

 

 

 

 modelové situácie, hranie rolí, 

 organizovanie zábavno-náučných a športových popoludní, súťaže medzi triedami, 

 nástenky, plagáty, výstavky, 

 akcie organizované žiackym parlamentom, 

 patronáty tried starších žiakov nad mladšími,   

 prosociálna činnosť, 

 monitorovanie správania žiakov, 

 rozhovory s rodičmi,  

 v spolupráci s OR PZ v Slovenskej Kajni vykonať preventívno-bezpečnostnú akciu na 

vyhľadávanie výskytu drog v škole 

 

Pri všetkých aktivitách budú zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a 

záujmy, ako aj ich rodinné prostredie. 

 

2. ÚLOHY A ICH REALIZÁCIA: 

 

SEPTEMBER 

 

 aktualizácia a inovácia nástenných novín, 

 vypracovať preventívny program školy, 

 prevenciu drogových závislostí zapracovať do tematických výchovno-vzdelávacích 

plánov   jednotlivých vyučovacích predmetov, plánov metodických orgánov, 

výchovného poradcu, 

 oboznámiť rodičov žiakov so školským poriadkom a s opatreniami vymedzenými proti       

šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí, 

 priebežne monitorovať zmeny v správaní detí a ich zmeny, hodnotiť atmosféru 

v triedach, zabezpečovať opatrenia na zvyšovanie pocitu bezpečia a tvorivej 

atmosféry.  

 V prípadoch oprávneného podozrenia na porušenie zdravého osobnostného vývinu, 

bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými 

zástupcami dieťaťa a žiaka, spolupracovať s odbornými zamestnancami príslušného 

CPPPaP vo Vranove n.T., podľa potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym 

kurátorom alebo OR PZ v Slovenskej Kajni. 
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                                                                                                zodpovedná: Mgr. A. Gavurová 

OKTÓBER 

 

16.10.- Svetový deň výživy – aktivity zamerané na prezentáciu zdravého životného štýlu,       

správnej výžive, hygiene ako základu zdravia, nácviku postojov (ako vyjadrím súhlas – 

nesúhlas, režimu dňa (ako správne striedať prácu a oddych). 

Výstavka ovocia a zeleniny: „ Plody jesene“ 

 

           zodpovední: Mgr. A. Gavurová, Mgr. Ľ. Petrová, Mgr. M. Buraľová, Mgr. D. Tkáčová 

 

NOVEMBER 

 

Európsky týždeň boja proti drogám (tretí novembrový):  

 Monitoring žiakov prostredníctvom elektronického al. papierového dotazníka fajčenie, 

alkohol, drogy. 

 Oboznámenie žiakov o Zákone NR SR č. 87/2009 Z. z. a Zákone NR SR č. 648/2007 

Z. z. o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení. 

 Beseda s odborníkom čo sú legálne a nelegálne drogy a ich škodlivosť. 

 

                                                                                                  zodpovedná: Mgr. A. Gavurová 

DECEMBER 

       

10.12 – Deň zápasu za ľudské práva – oboznámiť žiakov na triednických hodinách o svojich 

právach, ale aj povinnostiach a uvedomovanie si zodpovednosti za vlastné činy. 

Vianočná akadémia – kultúrna prezentácia  žiakov našej školy          

                                                                                       zodpovední: Mgr. A. Gavurová, tr.uč. 

 

JANUÁR 

Deň komplimentov (24.1.) –  ovládanie svojho správania sa a vyslovovanie komplimentov, 

vyhodnotenie najkrajšieho prijatého komplimentu  

Medzinárodný deň bez internetu (29.1.) – hľadanie informácií len v encyklopédiách. 

Školský  karneval – rozvoj pozitívnych medziľudských vzťahov. 
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                                                                                                  zodpovedná: Mgr. A. Gavurová 

 

FEBRUÁR 

Bezpečne v zime - zimná olympiáda, hry a súťaže na snehu. 

           zodpovední: Mgr. A. Gavurová, Mgr. Ľ. Petrová, Mgr. M. Buraľová, Mgr. D. Tkáčová  

 

MAREC 

 „Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem kto si“- besedy so žiakmi o knihách, návšteva školskej 

knižnice - rozvíjať pozitívny vzťah ku knihám, pozor na šetrné zaobchádzanie s nimi. 

                         zodpovední: Mgr. Anna Gavurová, vyučujúci SJL 1. a 2. stupňa + špec. triedy  

 

APRÍL 

 

22.4.- Deň Zeme – ekologická tematika, výtvarné spracovanie, zber odpadkov, zamerané na 

ochranu životného prostredia  

                                          zodpovední: Mgr. A. Gavurová, Mgr. V. Mižák, Mgr. M. Buraľová 

 

MÁJ 

15.5. -  Medzinárodný deň rodiny a Deň matiek – na triednických hodinách si pripomenúť 

hodnotu rodiny a našich starostlivých mamičiek 

 

                                     zodpovední: Mgr. A. Gavurová tr. uč. 1. a 2. stupňa + špeciálne triedy 

 

31.5. -  Svetový deň bez tabaku - rozhlasová relácia a beseda s odborníkom na danú tému 

                                                                                         zodpovedná: Mgr. A. Gavurová, 

tr.uč. 

JÚN 

Medzinárodný deň detí 1. jún – v spolupráci s ostatnými učiteľmi pripraviť športovo - 

zábavný program pre deti, súťaže.  
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                                                                           zodpovední: Mgr. A.Gavurová, tr.uč. 1. a 2. st.  

26.6 – Svetový deň boja proti drogám – rozhlasová relácia 

                                                                                                   zodpovedná: Mgr. A.Gavurová 

Pri odovzdávaní vysvedčení upozorniť na význam prevencie a predchádzaniu konzumácie 

alkoholu, fajčenia, prípadne kontaktu s inými návykovými látkami. 

 

 “Tešíme sa na prázdniny” – poučenie žiakov o zdvorilom a slušnom správaní sa počas 

letných prázdnin.  

Vyhodnotenie činností za školský rok 2019/2020 a príprava vyhodnocovacej správy. 

                                                                                                   zodpovedná: Mgr. A.Gavurová 

III. Očakávané výsledky: 

              Koordinátor prevencie a prevenčný tím očakávajú, že pomocou navrhovaných aktivít   

zvýšia pocit bezpečnosti u žiakov a rodičov, zabezpečia  aktívnu ochranu každého žiaka pred 

psychickým a fyzickým týraním, šikanovaním a ohrozovaním mravného vývinu. Napomôžu 

osvojiť si u detí zdravý životný štýl, pomôžu prehĺbiť právne vedomie detí a uvádzať ho do 

praxe, pomôžu odstraňovať sociálno-patologické javy na škole ako problémové a agresívne 

správanie a psychické týranie. Naučia žiakov asertívnemu správaniu, hodnoteniu seba a iných 

a slobodne vyjadriť svoj názor. Našou snahou je ochrániť prostredie školy od fajčenia a 

požívania a prechovávania drog a predovšetkým chrániť zdravie detí. Naučiť ich 

zodpovednosti o vlastné zdravie. 

Od rodičov očakávame užšiu spoluprácu so školou v oblasti prevencie drogových 

závislostí, ich aktívny záujem o problematiku prevencie, spoluprácu a pomoc pri odhaľovaní 

sociálno-patologických javov. S ich pomocou chceme nežiaduce formy správania čo najviac 

obmedziť aj v mimoškolskom prostredí. Očakávame, že rodičia nebudú zakrývať zistené 

skutočnosti, v záujme svojho dieťaťa nebudú k problematike ľahostajní a budú prístupní 

radám odborníkov.  

Smerom k žiakom a rodičom plánujeme pôsobiť aj prostredníctvom vyškolených 

odborníkov centier výchovnej a psychologickej prevencie, čo by malo zdôrazniť dôležitosť 

prevencie drogových závislostí. 
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            Plán koordinátora prevencie drogových závislostí je variabilný a v prípade potreby 

bude upravený alebo doplnený. 

 

 

Tento plán je otvorený, v prípade potreby môže byť v pláne uskutočnená 

zmena. 
Plán schválil riaditeľ ZŠ, Školská ulica 54/21 Slovenská Kajňa:         Mgr. Marián Oľšav 

Dňa: 28.08.2019                             Vypracoval: Mgr.Anna Gavurová 
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Príloha G:                               Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

 

 
Rodičovstvo ako jedna z najdôležitejších sociálnych funkcií človeka nadobúda v našej 

spoločnosti stále väčší význam. Rodič je činiteľ, ktorý v najväčšej miere rozhoduje 

o osobnosti dieťaťa –budúceho človeka. Rodina teda zostáva významným a nenahraditeľným 

životným prostredím a výchovným činiteľom v našej spoločnosti. 

 

Problémové východiská 
 Rodina je základom pre každého človeka, je jeho domovom, istotou, útočiskom a 

miestom, kde sa môžeme vrátiť aj po prehratých bojoch. No príprava na rodinný život 

nie je dostatočná. 

 V spoločnosti je veľa neúplných a nefunkčných rodín, deti vyrastajú v prostredí, ktoré 

im neposkytuje naplnenie ich potrieb. 

 Chýbajú vzory rodín, od ktorých by sme mohli čerpať a učiť sa.  

 Média tlačia mladých ľudí k predčasnému prebúdzaniu pohlavného pudu. Mladým 

ľuďom, často krát ešte len deťom, chýba vôľa a schopnosť ovládať sa, nepoznajú 

sebazaprenie, nevedia odmietnuť lákavú ponuka. A niesť zodpovedne následky svojho 

konania nie sú schopné. 

 Deti v mnohých rodinách nežijú so svojimi biologickými rodičmi (hlavne s otcom), 

veľa detí žije v rozvedených rodinách, mnohé žijú s druhmi a priateľmi svojho rodiča. 

Každá rodina, funkčná i nefunkčná, úplná či neúplná, každá zanecháva svoju pečať v 

srdci dieťaťa. 

 Rodičia sú povinní vychovávať svoje dieťa. Škola podáva pomocnú ruku a pomáha 

žiakom nájsť pozitívne hodnoty, uisťuje žiakov o dôležitosti rodinného zázemia, 

spolupracuje s rodičmi a podporuje ich vo výchove detí. 

 

Hlavné ciele 
Na 1.stupni základnej školy je možné uvedený projektívny zámer dosiahnuť prostredníctvom 

plnenia týchto čiastkových cieľov: 

 rozvíjať zodpovednosť žiakov voči sebe a iným  

 aby boli rozvíjať zodpovednosť žiakov voči sebe a iným, aby boli schopní prevziať 

zodpovednosť za vlastné správanie 

 pomáhať žiakom rozvíjať pozitívne sebavedomie, pestovať sebaúctu žiakov 

 pestovať v žiakoch schopnosť výberu na základe správneho rozhodnutia, a to i v 

prípade, že budú vystavení negatívnemu tlaku (asertivita) 
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 formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými: vytvárať a zvládnuť vzťahy, 

odhaľovať a riešiť problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, vypočuť mienku 

iných v diskusii a iné 

 viesť žiakov k utváraniu personálnej bezpečnosti, poznať rozdiely medzi vhodnými a 

nedovolenými telesnými dotykmi 

 viesť žiakov k tomu, aby si postupne uvedomovali a osvojili svoju pohlavnú rolu so 

zreteľom na spoločensky–mravné normy vzájomného správania 

 zdôrazňovať význam kamarátstva a priateľstva, ktoré pomáha rozvíjať interpersonálne 

vzťahy – empatiu, komunikačné schopnosti 

 pestovať v žiakoch túžbu založiť si v dospelosti rodinu, mať vlastné deti a tieto s 

láskou vychovávať 

 formovať postoje k bezpečnému správaniu vo vzťahu k zdraviu, špeciálne v otázkach 

prevencie AIDS 

 oboznámiť žiakov s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu a iných drog na zdravie 

a správanie jednotlivca 

 poskytnúť žiakom prvotné informácie o vzniku a vývine ľudského jedinca, 

starostlivosť rodičov o dieťa (výživa a opatera) 

 poskytnúť žiakom základné poznatky o biologických, emocionálnych a sociálnych 

zmenách v puberte. 

Ciele výchovy k manželstvu a rodičovstvu sú zamerané tak, aby prispievali k výchove celej 

osobnosti dospievajúceho dievčaťa a chlapca, aby boli schopní poznávať a chápať mravné, 

sociálne, psychologické a fyziologické zvláštnosti ľudských jedincov podľa pohlavia, a tak 

vytvoriť optimálne medziľudské vzťahy s ľuďmi svojho a opačného pohlavia. 

Na 2. stupni základnej školy je možné navrhovaný cieľ dosiahnuť prostredníctvom plnenia 

nasledovných čiastkových cieľov: 

 pomáhať žiakom v procese sebauvedomovania a sebaúcty, rozvíjania tolerancie a 

zodpovednosti ako základných podmienok humánnych vzťahov medzi pohlaviami 

 dať žiakom ucelený etický systém, ktorý im osobne umožní osvojiť si spoločensky 

žiaduce a eticky správne postoje, názory a presvedčenie, aby vedeli správne hodnotiť 

vzťahy medzi pohlaviami, vzťahy v manželstve a v rodine 

 viesť žiakov k pochopeniu lásky ako základnej zložky sexuality 
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 pripraviť žiakov na zodpovedné rozhodovanie v kritických oblastiach 

psychosexuálneho vývinu na základe mravných a všeobecne platných hodnôt a noriem 

 prispievať k poznatkom o sexuálnom rozmere nášho života a k jeho pochopeniu 

 sprostredkovať žiakom základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych 

zmenách v puberte 

 v týchto súvislostiach dať žiakom aj primerané informácie o anatómii a fyziológii 

rozmnožovacieho ústrojenstva ženy a muža, priblížiť im proces rozmnožovania, 

vnútromaternicový vývin plodu vrátane priebehu gravidity a pôrodu 

 vysvetliť žiakom význam plánovaného rodičovstva, význam harmonickej a zdravej 

rodiny pre optimálny telesný a duševný vývin dieťaťa, zásady rodinnej výchovy, práva 

a povinnosti rodičov a detí. zoznámiť ich s medzinárodnými konvenciami o právach 

dieťaťa a s Deklaráciou práv dieťaťa 

 vysvetliť žiakom možné riziká predčasných a rizikových sexuálnych aktivít, vrátane 

nežiaducej gravidity, interrupcie, pohlavných chorôb a nákazy HIV/AIDS 

 zoznámiť žiakov s metódami plánovaného rodičovstva- prirodzené metódy 

plánovaného rodičovstva a metódy antikoncepcie a ich vplyv na zdravotný stav 

 vysvetliť žiakom nebezpečenstvo zneužívania drog pre reprodukčné zdravie a 

možnosti nákazy HIV/AIDS 

 naučiť žiakov odolávať negatívnym vplyvom rovesníckych skupín, rôznym médiám, 

ale naučiť ich aj aktívnej obrane pred možným sexuálnym zneužitím 

 naučiť žiakov potrebným sociálnym zručnostiam, asertívnemu správaniu a empatie 

 

Realizácia 

Pri realizovaní cieľov budeme dodržiavať nasledovné zásady:  

Zásada komplexnosti:  

 VMR nechápeme izolovane, ale ako prierezovú tému výchovno-vzdelávacieho 

procesu, súčasťou je výchova k uznávaniu hodnôt, k vytváraniu postojov a 

medziľudských vzťahov.  

Zásada primeranosti:  

 obsah a množstvo informácií prispôsobujeme špecifikám daného vývinového obdobia, 

biologickej i psychosociálnej zrelosti žiaka 

 rešpektovať tradície regiónu a rodiny 
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 zohľadňovať individuálne schopnosti žiakov  

Zásada vedeckosti:  

 obsah a metódy zodpovedajú súčasnej rovine vedeckého poznania 

 ide o hľadanie súvislosti medzi jednotlivými pojmami a javmi a ich vplyv a význam 

pre život človeka.  

Zásada názornosti a samostatnej činnosti:  

 vytváranie takých modelových situácií zo strany pedagóga, ktoré by zaujali žiakov a 

viedli ich k samostatnému uvažovaniu a vytváraniu postojov.  

Zásada pravdivosti:  

 úplnosť a pravdivosť podávaných informácií je základným predpokladom formovania 

žiakov.  

Zásada úcty k človeku: 

 má výrazne mravný podtext, najmä v chápaní neprekročenia určitej hranice (napr. 

ľudskej dôstojnosti). 

VMR nie je na škole ako samostatný predmet, preto je potrebné využívať rôzne formy 

školských a mimoškolských aktivít. 

Na I. stupni je VMR súčasťou predmetu prvouka, prírodoveda a tvoria ju tieto tematické 

okruhy: 

1. Výchova v rodine. 

2. Zásady zdravého života. 

3. Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie a správanie človeka. 

4. Rovnoprávnosť pohlaví. 

5. Vznik a vývoj ľudského jedinca. 

6. Zmeny v organizme dieťaťa v období puberty. 

Na II. stupni je ťažisko VMR v etickej a náboženskej  výchove. Biologický aspekt sa realizuje 

v predmete biológia, chémia spoločensko-občiansky  v predmete občianska náuka, hodnotový 

aspekt v predmetoch etická a náboženská výchova. No pri relevantných témach sa dá VMR 

aplikovať aj v ostatných učebných predmetoch (telesná a športová výchova, literárna 

výchova, tvorivá dramatika, výtvarná výchova ...) a taktiež pri mnohých mimoškolských 

aktivitách organizovaných školou, niekedy aj v spolupráci s rodičmi. 

Tematické celky na II.stupni : 

1. Priateľstvo. 
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2. Kultivované dospievanie. 

3. Anatómia a fyziológia rozmnožovacích ústrojov. 

4. Zodpovedný prístup k sexualite. 

5. Negatívny vplyv drogových závislostí na sexuálne a reprodukčné zdravie človeka. 

6. Zásady bezpečného správania.   

Nevyhnutné princípy pri realizácii koncepcií VMR: 

 princíp úzkej spolupráce s rodičmi – oboznámiť ich s obsahom a metódami VMR a 

rešpektovať ich svetonázorovú orientáciu a prípadné výhrady 

 princíp etickosti - kladenie dôrazu na etické hodnoty, na úctu k žene, rodičom, deťom 

 princíp dôvery – navodenie atmosféry priateľstva, úcty, tolerancie 

 

Ročný plán práce v šk. roku 2019/2020 

September 

1.ročník – Rovnoprávnosť pohlaví, kamarátstvo, priateľstvo - hry a aktivity zamerané 

na spoznávanie spolužiakov 

zodpovedný: Bc.Kačmárová 

 

1.-9.ročník – Príprava plánu Výchovy k manželstvu a rodičovstvu na škole. Hygiena – 

hygienické návyky, hygiene v triede, osobná hygiena – tr. hodiny 

zodpovedný: Bc.Kačmárová 

 

 

Október 

3.- 4. ročník – Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a drog – beseda 

zodpovedný: Bc.Kačmárová 

 

9. ročník – negatívny vplyv drogových závislostí na sexuálne a reprodukčné zdravie človeka –  

Prednáška 

zodpovedný: Bc.Kačmárová 

 

 

November 

4. ročník – Zmeny organimu v období puberty – prednáška 

zodpovedný: Bc.Kačmárová 

 

6. ročník – Moja Rodina – beseda 

zodpovedný: Bc.Kačmárová 

 

 

December 

1.- 4. ročník – Vianoce u nás doma – diskusia 

zodpovedný: Bc.Kačmárová 
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7. ročník – Zodpovední partneri – beseda 

zodpovedný: Bc.Kačmárová 

 

 

Január 

3.-4. ročník – Som dievča, som chlapec – prednáška 

zodpovedný: Bc.Kačmárová 

 

7.-9. ročník – Hľadanie spoločných pohybových aktivít v rodinách – diskusia 

zodpovedný: Bc.Kačmárová 

 

 

Február 

1.-9. ročník – Žiacky ples – rozvíjanie priateľských vzťahov 

zodpovedný: Bc.Kačmárová 

 

 

Marec 

1.-4. ročník – Mesiac knihy – viesť žiakov vhodnými metódami k čítaniu kníh, návšteva 

obecnej a školskej knižnice 

zodpovedný: Bc.Kačmárová 

 

 

Apríl 

7. ročník – Deň narcisov – rozhlasová relácia 

zodpovedný: Bc.Kačmárová 

 

7.-8. ročník – Zodpovedný prístup k sexualite – beseda 

zodpovedný: Bc.Kačmárová 

 

 

Máj 

1.-4. ročník – Moja mamička – výtvarná súťaž 

zodpovedný: Bc.Kačmárová 

 

 

Jún 

1.-4. ročník – Môj ocko – výtvarná súťaž 

zodpovedný: Bc.Kačmárová 

 

Tento plán je otvorený, v prípade potreby môže byť v pláne uskutočnená 

zmena. 

Plán schválil riaditeľ ZŠ Slovenská Kajňa 54:           Mgr. Marián Oľšav 

Dňa: 28.08.2019                    Vypracoval: Bc.Miroslava Kačmárová 
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Príloha H:                             Projekt škola podporujúca zdravie. 

 

 

„Všetkým deťom treba dať príležitosť dosiahnuť maximálne zdravie a vzdelanosť, 

aby v dospelosti mali dosť energie, schopnosti a zodpovednosti viesť zdravý spôsob života.“ 

 

Projekt Svetovej zdravotníckej organizácie Školy podporujúcej zdravie sa bude aj v 

 školskom roku 2018/2019 na našej škole  realizovať v súlade s projektom schváleným MŠ 

SR, komplexom úloh vyplývajúcich pre školy v súlade s Národným projektom programu 

podpory zdravia SR a v úzkej spolupráci s rezortom zdravotníctva. Škola bude aj naďalej 

pokračovať v trende realizácie  a praktizovania  zdravého  spôsobu života a jeho šírenia nielen 

v rámci vyučovania ale aj mimo neho.  

„Škola podporujúca zdravie“ je medzinárodný projekt. Vo svete sa rozvíja na podnet 

Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) od roku 1986. Na Slovensku sa začal presadzovať 

ako Národný projekt škôl podporujúcich zdravie od roku 1992.Úzko súvisí s prijatím 

Národného programu podpory zdravia v SR. Naša škola je do tohto projektu zapojená od šk. 

roku 1997/1998. 

Cieľom projektu „Škola podporujúca zdravie“ je viesť žiakov k uvedomeniu si dôležitosti 

zdravia telesného aj duševného, k nevyhnutnosti starostlivosti o svoje zdravie. Motivovať 

žiakov, učiteľov ale aj rodičov k zlepšeniu stravovacích návykov a preferovaniu zdravého 

životného štýlu. Ponúknuť žiakom možnosti trávenia voľného času, ktoré budú pozitívne 

vplývať nielen na ich zdravie, ale aj psychickú pohodu. Prostredníctvom plánovaných akcií 

podporovať nielen telesné a duševné zdravie detí, ale aj environmentálne cítenie a potrebu 

chrániť a starať sa o prostredie, ktoré ma obklopuje. 

 

CIELE A ÚLOHY PROJEKTU 

 

 I. Vyvolať a formovať v žiakoch a dospelých zdravotné uvedomenie, vzťah k ochrane 

zdravia, podporovať aktivity na udržanie telesného a duševného zdravia 

 - učiť žiakov predchádzať chorobám, nehodám, ktoré by mohli čiastočne alebo trvalo 

poškodiť alebo ohroziť zdravie človeka 

 - viesť žiakov k zdravému spôsobu života 

 - utváranie zdravého životného štýlu 

 - prehodnotiť stravovacie návyky žiakov a rodín 
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- boj proti obezite a civilizačným chorobám 

- zintenzívniť pohybové aktivity 

II. Rozvíjať v žiakoch environmentálne cítenie a vštepovať im základy ekologickej 

výchovy 

 - dosiahnuť, aby záujem o zdravý životný štýl pramenil z vnútorného presvedčenia žiakov 

 - poskytnúť žiakom také teoretické a praktické vedomosti, ktoré im umožnia v živote zvoliť 

si optimálny spôsob stravovania - pomôcť žiakom vytvoriť si zdravý stravovací a pitný režim 

- zveľaďovať prostredie školy  

- podnecovať v žiakoch túžbu po harmonickom spolunažívaní s prírodou 

 - učiť ich chrániť a zveľaďovať svoje životné prostredie 

- pestovať úctu k životu a všetkým živým tvorom 

III. Humanizácia školy 

 - venovať pozornosť slabším, chorým a postihnutým 

- vytvárať dobré medziľudské vzťahy 

- zabrániť diskriminácii a intolerancii 

- učiť žiakov asertívnemu správaniu a prosociálnemu cíteniu 

- vo vzťahu žiak - žiak, žiak - učiteľ, učiteľ - učiteľ, učiteľ - rodič vybudovať korektné 

priateľské vzťahy založené na vzájomnej úcte 

 - dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa 

- bojovať proti šikanovaniu a zneužívaniu detí 

- boj proti rasizmu 

- úcta k starším 

 - eliminovanie šikanovania, vandalizmu a záškoláctva 

IV. Boj proti návykovým látkam - drogám 

- účelne využívať svoj voľný čas, naučiť sa odmietnuť drogu 

 - následky užívania návykových látok pre jednotlivca a spoločnosť 

- zapojenie žiakov do krúžkovej činnosti na rozvíjanie talentu a záujmov a odpútanie 

pozornosti od nežiaducich javov 

V. Spolupracovať s rodinami žiakov, s detskou lekárkou, so SČK, s OcÚ, ŠZÚ, s inými 

školami, inštitúciami a pod.. 

 

Vytýčené úlohy plánujeme uskutočniť nasledovnými metódami a formami práce: 

- uskutočníme brigády na skrášlenie a úpravu zelene a areálu školy 
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- celková úprava tried a hodnotenie ich estetického vzhľadu 

-  pútavým obsahom inovujeme centrálnu nástenku propagujúcu ciele Školy podporujúcej 

zdravie  

- aktivity z oblasti zdravotnej výchovy  budeme zaznamenávať a na zdravý životný štýl bude 

zamerané aj okienko v školskom časopise 

 - v prípade priaznivého počasia bude deťom umožnené tráviť veľkú prestávku na školskom 

dvore 

 - aj naďalej budeme dodržiavať  odporúčané psychohygienické zásady vo vyučovacom 

procese 

- zorganizujeme besedy so zdravotníkmi  

- nadviažeme spoluprácu s „Červeným krížom“ a začneme s deťmi prípravu na súťaž „Mladý 

zdravotník“ 

- zorganizujeme výstavky detských prác na tému  „Zdravie na tanieri“ 

 - raz mesačne zmonitorujeme  stravovacie  návyky žiakov a navrhneme opatrenia k ich 

zlepšeniu 

- pripravíme ochutnávku jedál - zeleninový, ovocný, mliečny deň 

 - zorganizujeme dopravnú súťaž, návštevu dopravného ihriska  

 - krúžková činnosť bude zameraná na podporovanie záujmov detí v rôznych zdraviu 

prospešných oblastiach : šport, tanec, starostlivosť o zdravie a pod. 

- v rámci kultúrnych podujatí naplánujeme návštevu planetária, divadelných predstavení, kina 

- zapojíme žiakov do rôznych súťaží a olympiád 

- doplníme knižnicu o pútavé knihy so zdravotnou tematikou 

 

Cieľom programu zdravej školy v školskom roku 2018/2019  bude okrem iného aj  

upevňovanie základných hygienických návykov novoprijatých žiakov predovšetkým z 

marginalizovaných skupín, zvýšenie pohybovej aktivity, zdravých stravovacích návykov, 

usmerňovanie žiakov školy o zásadách správnej výživy - napr. zníženie kalorického príjmu, 

zníženie príjmu tukov, zvýšený príjem ovocia a zeleniny, obmedzenie konzumácie sýtených 

nápojov, meniť postoje žiakov k vlastnému zdraviu, propagovanie zásad správnej výživy so 

zámerom zlepšenia štruktúry, stravy v školskej jedálni a v rodine, a tým výchova k zdravému 

životnému štýlu. Zamerať sa na voľno časové aktivity zamerané na zmenu životného štýlu 

najmä zvýšenie fyzickej aktivity v škole aj vo voľnom čase. Upozorňovať žiakov na dôsledky, 

ktoré vznikajú pri sedavom spôsobe života pri nadmernom sledovaní televízie a počítača. 
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 Aktivity sa budú uskutočňovať formou pútavých násteniek, ochutnávok zdravých 

pokrmov a nápojov, výtvarnými aktivitami, športovými aktivitami, besedami s odborníkmi, 

mimoškolskými akciami, ako aj vlastnou tvorbou žiakov a ich participáciou na skrášľovaní 

školy a jej okolia 

 

Hlavným cieľom projektu Školy podporujúcej zdravie bude dosiahnuť uvedomelý 

postoj učiteľov aj žiakov k vlastnému zdraviu, propagovať správnu životosprávu a zdravý 

životný štýl. 

Naše aktivity vychádzajú z platných koncepcií a stratégií v súlade s POP na školský 

rok 2018/2019 a na základe odporúčaní vyplývajúcich z tohto dokumentu budeme: 

 venovať pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a 

zdravému životnému štýlu v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie2020, 

podporovať aj aktivity pri prevencii a riešení nadváhy, obezity, podvýživy, ako aj 

porúch príjmu potravy. 

 aktívne sa zapojíme do aktivít podporujúcich zdravý životný štýl. 

 posilníme výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu a budeme realizovať 

aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Zapojíme sa do 

kampaní „Odstráň obezitu“ a projektov „Hovorme o jedle“. 

 budeme rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú 

výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť vyhlásime tematické týždne zamerané na 

zvýšenie povedomia detí a žiakov o význame školského stravovania, zdravej výživy 

a zdravých stravovacích návykov 

 vyhlásime tematické týždne pri príležitosti Svetového dňa výživy, Svetového dňa 

zdravia a Svetového dňa mlieka zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka 

a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny (www.opotravinach.sk a 

www.skolskeovocie.sk ) 

 budeme realizovať školské programy podpory zdravia a zdravého životného štýlu, 

výchovy k zdraviu 

 v rámci zvýšenia spotreby mliečnych výrobkov u detí  aj naďalej pokračovať Mliečnom 

programe 
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 na triednických hodinách venovať pozornosť životnému štýlu detí ( používanie mobilov, 

tabletov, hodiny strávene pri počítači hraním hier...) a nabádať ich k jeho 

zmysluplnejšiemu tráveniu napr. prechádzkami v prírode, športovaním... 

 budeme venovať pozornosť stravovaniu žiakov a za účasti odborníkov  diskutovať o 

obezite, následkoch a komplikáciách, ktoré ju sprevádzajú 

 v rámci zvýšenia spotreby mliečnych výrobkov u detí  aj naďalej pokračovať v Mliečnom 

programe  

 na triednických hodinách venovať pozornosť životnému štýlu detí ( používanie mobilov, 

tabletov, hodiny strávene pri počítači hraním hier...) a nabádať ich k jeho 

zmysluplnejšiemu tráveniu napr. prechádzkami v prírode, športovaním... 

 pozornosť venovať stravovaniu žiakov a za účasti odborníkov  diskutovať o obezite, 

následkoch a komplikáciách, ktoré ju sprevádzajú 

 

 

Aktivity v školskom roku 2019/2020 
 

September: 

„Be active“ – zapojiť školu do európskeho týždňa športu v termíne od 23.9.2019 do 30.9.2019 

zodpovední: Mgr. Tkáčová, Mgr. Buraľová, Mgr. Kačmár,p. Vasilko 

 

Triednické  hodiny zamerať na propagáciu zdravého životného štýlu, ochranu zdravia 

a budovanie hygienických návykov. 

zodpovední: triedni učitelia 

 

Pokračovať v mliečnom programe. 

zodpovední: RŠ, Mgr. Gavurová 

 

Október : 

16.10.2019 „Jeseň na tanieri“ – ochutnávka zdravých pokrmov zo sezónneho ovocia 

a zeleniny. 

Súťaž o najkrajšiu jesennú dekoráciu –  na tému „Pestrofarebná jeseň“. 

zodpovední : Mgr. Tkáčová, Bc. Kačmárová, Mgr. Petrová 
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November: 

Športová súťaž na 1. stupni  

 „Ovocné stredy“ – každú stredu si žiaci namiesto sladkostí prinesú na desiatu ovocie. 

Prieskum u žiakov na 1. stupni. 

zodpovední: Mgr. Tkáčová, Mgr. Petrová 

 

December: 

„Vianočný punč“ – príjemné strávené predvianočné popoludnie so spolužiakmi spojené 

s vianočnou burzou. 

zodpovední: Mgr. Tkáčová, Mgr. Buraľová 

 

Január: 

Snehové sochy – súťaž družstiev o najkrajšiu sochu zo snehu. Zábavno-športové popoludnie 

v spolupráci s ŠKD. 

zodpovední: Mgr. Tkáčová, Bc. Kačmárová 

 

Február: 

„Týždeň bylinkových čajov“ – žiaci budú mať možnosť počas veľkej prestávky v priebehu 

jedného týždňa ochutnať nesladené bylinkové čaje, každý deň iný. 

zodpovední: Mgr. Tkáčová 

 

Marec: 

„Týždeň zdravia – zúbky žiaria“ -  zameraný na prevenciu proti zubnému kazu a správnu 

dentálnu hygienu, projektové vyučovanie v 2.ročníku. 

zodpovední: Mgr. Tkáčová 

 

Apríl: 

„Zdravie na tanieri“ – ochutnávka jedál zdravej výživy za prítomnosti regionálnej tlače. 

„Deň zeme“ - čistenie, upravovanie a skrášľovanie okolia školy. 

zodpovední: triedni učitelia 

  

Máj: 



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

 

 

 

 

3.5.2020 „Svetový deň mlieka“ – ochutnávka mliečnych výrobkov, súťaž o najkrajší mliečny 

darček – výrobok vytvorený z obalov od mliečnych výrobkov. 

zodpovední: učitelia 1.stupňa 

 

Jún: 

Priblíženie lokálnych farmárov a pestovateľov - návšteva farmy v Sedliskách – Podčičve. 

Organizovanie koncoročných výletov a exkurzií. 

Beseda so žiakmi na tému: bezpečnosť počas prázdnin. 

zodpovední: triedni učitelia 

 

 

Tento plán je otvorený, v prípade potreby môže byť v pláne uskutočnená 

zmena. 
Plán schválil riaditeľ ZŠ, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa:        Mgr. Marián Oľšav 

Dňa: 28.08.2019                         Vypracoval: Mgr.Daniela Tkáčová 
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Príloha CH:                 Koncepcia ľudských práv a práv dieťaťa. 

 

 „Skutočným zdrojom práv je povinnosť. Ak si 

splníme všetky povinnosti, ľahko dosiahneme, že iní 

budú rešpektovať naše práva.“ 

                             Mahátma GANDHI  

 

1 ĽUDSKÉ PRÁVA 

1. 1 Čo sú ľudské práva? 

Napriek tomu, že výraz „ľudské práva“ sa používa už niekoľko desaťročí a tvorí jeden 

z ústredných prvkov súčasného práva, neexistuje zhoda v tom, čo presne ľudské práva sú 

 a ako ich jednotne zadefinovať. My sa v našej koncepcii budeme pridržiavať definície 

„Ľudské práva sú oprávnenia priznané jednotlivcovi, ktoré mu umožňujú plne využívať svoje 

schopnosti, inteligenciu, talent a znalosti na uspokojenie duchovných a iných túžob a cieľov“ 

– to je definícia ľudských práv podľa učebnice  Základy práva a ochrana spotrebiteľa 

(Krsková – Krátka, 2005).  

S problematikou ľudských práv sa stretávame všade. Ľudské práva sú zakotvené 

v právnych normách, nariadeniach, vyhláškach, v zmluvách, ale aj v literatúre, médiách, 

športe, kultúre, technike, vo všetkých oblastiach spoločenského aj súkromného života. Vo 

všetkých týchto oblastiach môže dochádzať k ich porušovaniu, všade tam je potrebné žiť 

a pracovať v súlade s princípmi ľudskosti a demokracie.  

Ľudské práva nie sú len pojem, sú reálne a každý človek by mal pokladať 

problematiku ľudských práv za základnú vec. Jedným z najznámejších „pravidiel“ 

dodržiavania ľudských práv je myšlienka Jeana Jacquesa Rousseau „moja sloboda sa končí 

tam, kde sa začína sloboda toho druhého (človeka)“. Ľudské práva je potrebné nielen 

vyžadovať, ale aj brániť. Je preto dôležité poznať procesy, ich formovanie a vývoj v histórii 

ľudstva, právne normy, usmernenia, deklarácie a ďalšie dôležité dokumenty, ktoré umožnia 

pedagogickým zamestnancom orientovať sa v  problematike, vytvárať si k nej pozitívny vzťah 

a aplikovať ľudské práva vo vyučovacom procese nie ako nejakú fiktívnu vec, ale ako reálny 

prvok výchovy a vzdelávania. Veď výchova k občianstvu, ktorej významnou súčasťou sú 

ľudské práva, je jedna z najdôležitejších vecí vzdelávania. Je možné ju aplikovať všade, 

pretože vzdelávanie má byť pre život a nie „vzdelávanie pre vzdelávanie“. Na to sa 

mnohokrát zabúda a dôraz sa kladie na kvantitu vzdelávania a nie na jeho kvalitu. K 

najvýznamnejším „kvalitám“ vzdelávania v základných a stredných školách patrí vychovať 

vzdelaného človeka s aktívnym a správnym postojom k princípom občianskej spoločnosti, a 

teda aj k ľudským právam.  

 

1.2 Charakteristika ľudských práv  

 ľudské práva sa nedajú kúpiť, získať, či zdediť, patria všetkým ľuďom jednoducho 

preto, že sú ľuďmi – sú „prirodzené“ pre každého človeka.  

 ľudské práva sú rovnaké pre každého, bez ohľadu na jeho rasu, pohlavie, náboženstvo, 

politické, či iné názory, národnosť alebo sociálny pôvod. Všetci ľudia sa rodia slobodní 

a rovní v dôstojnosti a vo všetkých právach – ľudské práva sú „univerzálne“.  
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 ľudské práva sa nedajú niekomu vziať- nikto nemá právo upierať práva inému 

z akéhokoľvek dôvodu. Ľudia majú ľudské práva aj vtedy, ak im ich vlády ich krajín 

nepriznávajú, alebo ak ich porušujú – napr. počas otroctva, hoci boli práva porušované, 

neprestali existovať- práva sú „neodňateľné“.  

 aby ľudstvo mohlo žiť dôstojne – musia mu byť priznané všetky slobody, právo na 

bezpečnosť a primeranú životnú úroveň – ľudské  práva sú „nedeliteľné“.  

1.3. Najvýznamnejšie dokumenty o ľudských právach  

 Charta OSN (podpísaná 26. júna 1945, platnosť od 24. októbra 1945) – jedným z 

hlavných záujmov Organizácie Spojených národov sú ľudské práva, vznikla aj Komisia OSN 

pre ľudské práva. 

 

 Všeobecná deklarácia ľudských práv (10. 12. 19481) – je najrozšírenejšie 

uznávaným dokumentom o ľudských právach na svete . Jej ústrednou myšlienkou je 

prirodzená hodnota každého ľudského života. Vlády, ktoré sa k tejto deklarácii prihlásili, 

sľúbili, že budú zachovávať istú úroveň práv, nie iba svojich vlastných občanov, ale aj 

občanov iných krajín. V krajinách socialistického bloku však nebola ratifikovaná a neplatila 

(články z Deklarácie sa stali súčasťou základnej právnej normy – ústavy až po roku 1989. V 

Ústave Slovenskej republiky (1. 9. 1992) je to Hlava druhá – Základné práva a slobody). 

Deklarácia je „spoločný ideál, ktorý by v oblasti ľudských práv mali dosiahnuť všetci ľudia a 

všetky národy, všetci sa rodia slobodní, rovní v dôstojnosti a právach (Krsková – Krátka, 

2005). 

 

 Európsky dohovor o ochrane ľudských a základných slobôd (podpísaný 4. 11. 

1950, platnosť od 3. 9. 1953) – je najdôležitejšou medzinárodnou ľudskoprávnou zmluvou na 

európskom kontinente, ktorá zabezpečuje dodržiavanie najdôležitejších práv človeka a 

zároveň obsahuje inštitucionálny rámec, ktorý umožňuje jednotlivcom efektívne sa brániť 

proti štátu, ak im tieto práva upiera. 

 

 Medzinárodný pakt (dohovor) o občianskych a politických právach  (podpísaný r. 

1966, platný od r. 1976) a Medzinárodný pakt (dohovor) o hospodárskych, kultúrnych a 

sociálnych právach (podpísaný r. 1966,  platný od r. 1976). 

 

 Konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe/Záverečný akt Helsinki  (1. 8. 

1975) – z desiatich princípov, ktoré konferencia prijala, boli dôležité tieto: „rešpektovanie 

ľudských práv a základných slobôd vrátane slobody myslenia, svedomia, náboženstva a 

presvedčenia a rovnoprávnosť a sebaurčenie národov“. Východoeurópske vlády však 

nedodržiavali princípy, ku ktorým sa zaviazali. Výsledkom bol výrazný nárast disentu v 

socialistických krajinách.  

 

                                                 
1 Deň ľudských práv 
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1.4  Koncepcia ľudských práv 

1.4.1 Medzinárodná koncepcia ľudských práv  

 Vedúcou autoritou v oblasti ľudských práv bola od začiatkov ich medzinárodnej 

kodifikácie Organizácia spojených národov. Preto je medzinárodná koncepcia ľudských práv 

zahrnutá predovšetkým v dokumentoch, ktoré vznikli pod jej gesciou. Kľúčová je Všeobecná 

deklarácia ľudských práv z roku 1948. 

 Medzinárodná koncepcia ľudských práv sa postupne upresňovala a rozvíjala s 

prijímaním ďalších dokumentov, napr. Medzinárodný pakt o občianskych a politických 

právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor o 

právach dieťaťa alebo Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo 

ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Hoci nejde o oficiálne označenia, vo 

všeobecnosti možno ľudské práva obsiahnuté v medzinárodnej koncepcii ľudských práv 

členiť na tri generácie. 

1.4.1.1 Generácie ľudských práv 

Prvá generácia ľudských práv – práva tejto generácie možno vo všeobecnosti 

charakterizovať ako základné občianske a politické práva.  

Patria medzi ne napr.: 

 právo na všetky ľudské práva bez akejkoľvek diskriminácie 

 právo na ľudskú dôstojnosť 

 právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť 

 právo vlastniť majetok a ochrana majetku 

 právo na slobodu pohybu 

 právo na slobodu myslenia a náboženstva 

 právo na slobodu presvedčenia a prejavu či právo na slobodu zhromažďovania a 

združovania 

 právo na súkromie 

 

 

Druhá generácia ľudských práv - zakotvuje hospodárske, sociálne a kultúrne práva.  

Medzi práva tejto generácie patria: 

 právo na prácu  

 právo na spravodlivé pracovné podmienky 

 právo na mzdu, na štrajk 

 právo na základné sociálne zabezpečenie 

 právo na vzdelanie a slobodnú voľbu povolania 

 právo zúčastňovať sa kultúrneho života spoločnosti 

 právo zakladať odborové organizácie a združovať sa v nich 

 

Tretia generácia ľudských práv – práva tretej generácie sú právami ľudstva, solidarity. 

Medzi práva tretej generácia sa zahŕňa:  

 právo na mier, práva menšín 

 právo národov na sebaurčenie 

 právo na disponovanie vlastnými zdrojmi 
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 právo na ochranu životného prostredia 

 právo na samostatný hospodársky, kultúrny a sociálny rozvoj 

1.4.2 Európska koncepcia ľudských práv 

 Táto koncepcia v sebe z veľkej časti zahŕňa medzinárodnú koncepciu ľudských práv. 

Ďalej sa však rozvíja vlastným smerom, prostredníctvom medzinárodných zmlúv, ale aj 

európskeho práva. Pre európsku koncepciu ľudských práv sú určujúce predovšetkým aktivity 

Rady Európy a Európskej únie. Prínos má najmä v oblasti práv druhej generácie, pretože 

predstavuje ich konkrétnejšie aplikovanie na užší kultúrny okruh, a tak umožňuje ich 

podrobnejšie rozpracovanie. 

1.4.3 Slovenská koncepcia ľudských práv 

 Slovenská koncepcia ľudských práv v sebe zahŕňa európsku koncepciu ľudských práv, 

a tým pádom z veľkej časti aj medzinárodnú koncepciu ľudských práv. Pridáva pritom k nim 

niekoľko ďalších vlastných predpisov a aplikácií. Ľudské práva v Slovenskej republike sú 

upravené predovšetkým v ústave a Listine základných práv a slobôd (tieto však takmer 

doslovne preberajú práva z Všeobecnej deklarácie ľudských práv). 

 

1.5  Deklarácia práv dieťaťa 

Práva detí tvoria súčasť ľudských práv. Potreba zabezpečiť dieťaťu osobitnú 

starostlivosť bola zakotvená a zvýraznená v rôznych významných medzinárodných 

dokumentoch. Dňa 20.11.1959 bola OSN prijatá Deklarácia práv dieťaťa, ktorá obsahuje tieto 

základné body: 

1. Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.                                  

Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v tejto deklarácii. Na tieto práva majú nárok všetky deti 

bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo 

iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového, spoločenského alebo 

iného postavenia, či už dieťaťa samého alebo jeho rodiny. 

2.  Právo na zdravý duševný a telesný vývoj.                                                                                              

Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami 

zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a morálnym spôsobom 

vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Pri prijímaní zákonov hlavným 

hľadiskom majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa. 

 3.  Právo na meno a štátnu príslušnosť.  

Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť. 

 

 4.  Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.  

Dieťaťu sa majú dostať výhody sociálneho zabezpečenia. Má mať právo dospievať a vyvíjať 

sa v zdraví, preto treba jemu a jeho matke poskytovať zvlášť starostlivosť a ochranu vrátane 

primeranej starostlivosti pred narodením a po ňom. Dieťa má právo na primeranú výživu, 

bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby. 

 

 5.  Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí. 
Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru, 

výchovu a starostlivosť, akú vyžaduje jeho konkrétny stav. 
 6.  Právo na lásku, porozumenie, starostlivosť.  

Plný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vyžaduje lásku a porozumenie. Všade, kde je to 
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možné, má vyrastať obklopené starostlivosťou a zodpovednosťou svojich rodičov a vždy 

v ovzduší lásky a mravnej a hmotnej istoty, s výnimkou mimoriadnych okolností sa dieťa 

v útlom veku nemá odlúčiť od matky. Má byť povinnosťou spoločnosti a úradov venovať 

osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu, a tým, ktorým sa nedostáva primeraných 

prostriedkov na výživu. Je potrebné, aby štát poskytoval finančnú a inú pomoc na výživu 

mnohodetným rodinám. 

  

 7.  Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.  

Dieťa má nárok na vzdelávanie, ktoré má byť bezplatné, aspoň na základnom stupni. Má sa 

mu dostať vzdelania, ktoré zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne mu rovnaké 

možnosti rozvíjať svoje schopnosti, svoje vlastné názory a svoj zmysel pre mravnú 

a spoločenskú zodpovednosť, aby sa mohlo stať užitočným členom spoločnosti.  

Tí, čo sú zodpovední za vzdelávanie a výchovu dieťaťa, majú sa riadiť ozajstnými záujmami 

dieťaťa: túto zodpovednosť majú predovšetkým jeho rodičia. Dieťa má mať všetky možnosti 

pre hru a zotavenie, ktoré majú sledovať tie isté zámery ako vzdelávanie: spoločnosť a úrady 

majú podporovať úsilie využívať toto právo. 

 

  

8.  Právo na prednostnú ochranu a pomoc.  

Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje ochrana a pomoc. 

 

  

9.  Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním.  
Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti využívania. Nemá byť 

predmetom nijakého spôsobu obchodu. Dieťa sa nesmie zamestnávať pred dovŕšením 

primeraného minimálneho veku: v nijakom prípade ho nemožno nútiť alebo mu dovoliť, aby 

vykonávalo prácu alebo zamestnanie, ktoré je na úkor jeho zdravia alebo vzdelávania, alebo 

bráni jeho telesnému, duševnému alebo mravnému vývinu. 

 

  

10. Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, 

mieru a bratstva. 

Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú alebo 

akúkoľvek inú formu diskriminácie. Dieťa sa má vychovávať v duchu porozumenia, 

znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí, aby si plne 

uvedomovalo, že má svoje sily a schopnosti venovať službe ostatným ľuďom. 
 

 
1.6  Hlavné ciele 

Cieľom výchovy a vzdelávania k ľudským právam v školách  je osvojiť si vedomosti a 

zručnosti, formovať postoje, ktoré sú dôležité na podporovanie ľudskej dôstojnosti, 

informovanej a nezávislej participácie na vývoji demokratickej spoločnosti a to v súlade s 

hodnotami, ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť. 

Vzhľadom na ciele výchovy k ľudským právam je potrebné sústrediť sa na 

jednotlivých stupňoch  vzdelávania  na osvojenie  všeobecných  poznatkov  a vedomostí  veku  

primeranou formou  od intuitívneho a  zážitkového  osvojenia až po   kognitívne poznatky ‒ 

vedomosti a naopak, od  pochopenia pojmov – poznatkov, po  zručnosti a ich aplikácie  do 

každodenného života.  
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1.7  Obsah práce 

Triedni učitelia   budú  monitorovať, koordinovať a metodicky usmerňovať výchovu 

pre ľudské práva na škole a spolupracovať s koordinátorkou pre Ľudské práva a práva detí 

PaedDr. Ivetou Tomášovou. V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa budú monitorovať 

správanie sa detí a ich zmeny a zabezpečovať ich aktívnu ochranu. V zmysle Listiny ľudských 

práv sa zamerajú  na eliminovanie problémov segregácie rómskych žiakov v škole. 

Koordinátorka koncepcie Ľudských práv a práv detí bude úzko spolupracovať s vyučujúcimi 

občianskej náuky. Sústredíme sa na eliminovanie neznášanlivosti rómskych žiakov mezi 

sebou a na zlepšenie ich správania. 

1.7.1  Hlavné metódy a formy práce 

 rozhovory, besedy  

 vhodné využitie tematiky ľudských práv vo všetkých vyučovacích predmetoch, 

 práca na triednických hodinách, 

 práca s internetom, 

 nástenky a výstavky, 

 akcie organizované školským parlamentom, 

 aktivity zamerané na prosociálne správanie, 

 monitorovanie správania žiakov a dodržiavanie práv detí 

 

1.8 Ciele koncepcie  

Otestovať, čo vedia žiaci našej ZŠ o ľudských právach, rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, 

aby preukázali vedomosti, zručnosti a postoje v oblasti ľudských práv a práv všetkých detí 

bez rozdielu.  

Hravou formou sa oboznámiť s najzákladnejšími právami obsiahnutými v Dohovore 

o právach dieťaťa. Hrou si precvičiť pamäť, pohotovosť a umenie sústrediť sa.  

Naučiť žiakov  chápať svoje práva a rešpektovať práva iných, žiaci vedia, že nie všetko, čo 

chcú majú na to aj právo, vedia, že práva im garantuje zákon, vytvárajú si vlastný názor, 

navrhujú spôsoby riešenia problémov.  

Žiaci sa vedia vcítiť do položenia iných detí, sú tolerantní k iným, rešpektujú názory iných, 

vedia byť solidárni a nápomocní, sú zodpovední za seba a svet, v ktorom žijú a podieľajú sa 

na riešení problémov.  

Žiaci sa vedia orientovať v pramenných materiáloch, vedia pracovať s medzinárodnými 

dokumentmi, sú schopní spracovať informácie z rôznych zdrojov, vedia analyzovať problém 

z textu alebo obrázku, vedia spolupracovať s ostatnými v činnostných aktivitách, utvárajú si 

návyky angažovať sa za veci, ktoré sa ich týkajú, vedia čeliť prejavom intolerancie zapojením 

sa do konkrétnych aktivít.    
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1.9  Plán aktivít na školský rok 2019/2020 

 

SEPTEMBER: 

 

 Rolová hra: Ženy, deti, práca na hodinách etickej výchovy v 5.- 9. ročníku              

                                      Zodp. PaedDr. Iveta Tomášová  

OKTÓBER:  

 Dotazník- kvíz o ľudských právach na hodine etickej výchovy v VIII. B triede /viď. Aktivita 

č. 1/ 

                                       Zodp.  PaedDr. Tomášová    

 

NOVEMBER: 

 Dohovor o právach dieťaťa (20.11.1989) - beseda pri príležitosti výročia prijatia tohto 

dokumentu na hodine etickej výchovy v 5.-9. ročníku 

                                     Zodp. PaedDr. Tomášová 

 

 

DECEMBER:  

Pripraviť rozhlasovú reláciu pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10.12.1948)  

                                     Zodp. PaedDr. Tomášová 

 

JANUÁR:  

Olympiáda ľudských práv pre I. stupeň v Školskom klube detí 

                                    Zodp. PaedDr. Tomášová, Ing. Žec  

 

FEBRUÁR:   

Olympiáda ľudských práv pre II. stupeň na hodinách OBN 

                                    Zodp. PaedDr. Tomášová, Ing. Žec 

 

MAREC:  

  

 Aktivita : Všetci ľudia sa rodia ako rovní – beseda o diskrimnácii v školskom klube detí na 

Deň boja proti rasovej diskriminácii (21.3.).      
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                                             Zodp. PaedDr.Tomášová 

 

APRÍL:  

Medzinárodný deň bez násilia (4.4.) - zorganizovať besedu o otroctve, holokauste, 

koncentračných táboroch na hodinách etickej výchovy v 5.-9. ročníku. 

                                             Zodp.  PaedDr.  Tomášová  

 

MÁJ:  

Aktivita: Deti sveta – beseda o tom ako žijú deti v rôznych častiach sveta v Školskom klube 

detí .    /viď. Aktivita č. 2 a č.3/                   

                                            Zodp. PaedDr. Tomášová 

 

JÚN:   

Aktivita: Pexeso ľudských práv na hodinách etickej výchovy v VIII. B triede. 

                                          Zodp. PaedDr. Tomášová 

 

Aktivita č. 1 

DOTAZNÍK – kvíz o ľudských právach pre II. stupeň 

 

Cieľ: Tento kvíz môžeme použiť v ktorejkoľvek fáze vyučovania ľudských práv. Ak sa deti 

ešte nestretli s touto problematikou, kvíz je jednou z možností, ako zistiť, koľko vlastne vedia 

o ľudských právach. Neskôr môžeme kvízom otestovať, ako sa ich vedomosti rozšírili. 

 

OTÁZKY: 

Vedeli by ste povedať / pomenovať? 

1. Aspoň jedno ľudské právo? 

2. Názov krajiny, kde sa porušujú ľudské práva? 

3. Názov dokumentu, v ktorom sú zakotvené ľudské práva? 

4. Ktorá skupina ľudí bola prenasledovaná v minulosti? 

5. Názov krajiny, v ktorej sú ľuďom upierané práva pre farbu ich pleti? 

6. Názov krajiny, v ktorej sú ľuďom upierané práva pre ich náboženstvo? 

7. Názov krajiny, v ktorej sa práva rozličných skupín ľudí dostávajú do rozporu? 

8. Názov jednej organizácie, ktorá bojuje za ľudské práva? 

9. Aspoň jednu knihu alebo film o ľudských právach? 

10. Názov krajiny, v ktorej sú ľudia mučení? 

11. Názov krajiny, v ktorej sa situácia dodržiavania ľudských práv zlepšila? 

12. Názov krajiny, z ktorej sa jej občania nemôžu slobodne odsťahovať? 

13. Právo, ktoré je vám odopierané v škole? 

14. Aspoň jednu osobu, ktorá bojuje za ľudské práva? 

15. Ľudské právo, ktoré je niekedy odopierané ženám? 

16. Ľudské právo, ktoré by malo mať každé dieťa? 
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17. Aspoň jednu skupinu ľudí, ktorým je odoprené právo na národnosť? 

18. Ľudské právo, ktoré je odoprené niektorým ľuďom vo vašej krajine? 

19. Ktoré ľudské právo majú vaši rodičia a vy nie? 

20. Vaše ľudské právo, ktoré nebolo nikdy nikým porušené? 

21. Porušenie ľudského práva, ktoré sa týka konkrétne vás? 

 

 

Aktivita č. 2 

DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤA - DETI CHCÚ MILOVAŤ DOSPELÝCH 

Cieľ: Dôverovať dospelým a prijímať ich ako priateľov. 

Pomôcky: text: Dohovor o právach dieťaťa  

Realizácia: Učiteľ vysvetlí žiakom, že nie v každej krajine majú rodičia možnosť dať svojim 

deťom to najlepšie, čo by chceli. V niektorých krajinách je vojna a chudoba. Mnohí ľudia v 

týchto krajinách trpia. Sú medzi nimi aj rodičia a ich deti. Keďže dospelí vedia, že deti 

nemôžu za problémy, v ktorých sa mnohé krajiny nachádzajú, veľmi túžia chrániť ich. Po 

tomto úvode vyzve žiakov, aby porozprávali, ako ich rodičia chránia, ako sa o nich starajú. 

Pre názornosť im môže ponúknuť aj obrázky, na ktorých je zobrazená starostlivosť dospelých 

o deti. 

Reflexia: Môžeme ňou pokračovať podľa vyspelosti žiakov. Niekedy sú deti vystavené 

zlovôli dospelých (niekedy rodičov). Potom deti trpia hladom, nevšímavosťou, odstrkovaním, 

ťažkou prácou... Je to veľké zlo, pri ktorom trpia nielen deti, ale aj ich blízki. 

Záver: Dospelí celého sveta sa rozhodli, že túto svoju starostlivosť povýšia na svoju 

povinnosť. Napísali o tom dohodu – Dohovor o právach dieťaťa – v ktorom všetkým deťom 

sveta priznávajú právo na ich lásku, starostlivosť a ochranu, ktorá má rôzne podoby. Iba láska 

môže deťom pomôcť k plnému rozvoju a k opätovaniu tejto lásky. Deti chcú preto ešte viac 

milovať a ctiť si svojich rodičov. Na záver si žiaci prečítajú desať želaní, pouvažujú o nich a 

každý jednotlivo môže k nim doplniť jedenáste – vlastné želanie. 

Desať želaní 

1. Sme deti sveta. Nie je dôležité, kto sú naši rodičia, kde bývame alebo v čo veríme. 

Správajte sa k nám ako k seberovným. Zaslúžime si to najlepšie, čo svet poskytuje. 

2. Chráňte nás, aby sme mohli vyrastať slobodne a dôstojne. 

3. Dajte nám meno a krajinu, ktorú môžeme volať svojou. 

4. Poskytnite nám teplo a útočište. Dajte nám najesť a poskytnite nám miesto na hranie. Ak 

sme chorí, opatrujte nás a utešte nás. 

5. Ak sme postihnutí telesne alebo duševne, starajte sa o nás ešte viac a vyjdite v ústrety 

našim mimoriadnym potrebám. 

6. Nechajte nás vyrastať v rodine. Ak sa o nás nemôže starať naša vlastná rodina, vezmite si 

nás a majte nás radi ako vlastné. 

7. Učte nás, ako prežiť šťastný a produktívny život. Nechajte nás, aby sme sa hrou učili žiť 

sami. 

8. V ťažkých časoch pomôžte nám ako prvým. Budúcnosť sveta závisí od nás. 

9. Chráňte nás pred krutosťou a pred tými, ktorí by nás chceli zneužívať. 

10.Vychovávajte nás s porozumením, slobodne a s láskou. Keď vyrastieme, aj my budeme 

hlásať slobodu, porozumenie na celom svete. 

( In: Ivanová, 2007,s.59). 

 

 

Aktivita č. 3 

DETI SVETA 
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Cieľ: Poukázať na spoločné záujmy, túžby všetkých detí sveta. 

Pomôcky: Fotografie detí z rozličných krajín sveta. 

Realizácia: Učiteľ krátko vysvetlí žiakom, že im priniesol fotografie detí z mnohých krajín 

sveta. Deti majú hádať, čo deti na fotografiách robia, čo asi prežívajú. Čo majú s nimi 

spoločné (deti rady skáču, behajú, tancujú, spievajú, majú rady sladkosti, teší ich, keď ich 

rodičia pochvália a pohladia, neznášajú bitku a krik dospelých, tešia sa na voľný čas s 

kamarátmi, rady sa kúpu...) Čo sa vám zdá na deťoch na obrázkoch zvláštne, iné (farba pleti, 

oči, vlasy, oblečenie). Myslíte si, že pre tieto vonkajšie zvláštnosti sú tieto deti iné ako vy 

(túžby, obavy, očakávania, strach...)? 

Reflexia: Žiaci uvažujú a odpovedajú na otázky učiteľa: Deti, počuli ste už niekedy o tom, že 

nejaké dieťa vášho veku nebolo rado: Keď sa ich mama a ocko majú radi? Keď dostane 

nejakú novú hračku? Keď môže ísť von za kamarátmi? Učiteľ prostredníctvom otázok vedie 

besedu k cielenému záveru: Všetky deti sveta majú rovnaké túžby i obavy. Všetky deti sveta 

majú veľa spoločného. 

 

 

Tento plán je otvorený, v prípade potreby môže byť v pláne uskutočnená 

zmena. 
Plán schválil riaditeľ ZŠ, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa:       Mgr. Marián Oľšav 

Dňa: 28.08.2019           Vypracoval: PaedDr.Iveta Tomášová 
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Príloha I: Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným     

postihnutím na roky 2014 – 2020. 

 

Ochrana ľudských práv je dôležitá pre každého človeka, osobitne pre takého, ktorý z rôznych 

dôvodov potrebuje pomoc a ochranu pri ich uplatňovaní. Podpora, ochrana a uplatňovanie 

práv osôb so zdravotným postihnutím si vyžaduje špecifický prístup zodpovedajúci potrebám, 

možnostiam, schopnostiam a postojom spoločnosti k osobám so zdravotným postihnutím. 

Potreba zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím osobitnú starostlivosť je zakotvená a 

zvýraznená v rôznych medzinárodných dokumentoch, osobitné postavenie medzi ktorými má 

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Dohovor“) a jeho 

Opčný protokol. Európska únia (ďalej len „EÚ“) jednoznačne uznala práva osôb so 

zdravotným postihnutím v Európskej charte základných práv „Únia uznáva a rešpektuje 

právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie 

ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom 

živote“ (článok 26 „Integrácia osôb so zdravotným postihnutím“). 

 

1. Všeobecné východiská 

1.1. Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 

  Dohovor predstavuje základný východiskový dokument pre všetky ostatné 

medzinárodné dokumenty, ktoré sa prijímajú na európskom alebo širšom medzinárodnom fóre 

a ktoré sa týkajú ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím. Cieľom Dohovoru je 

presadzovať, ochraňovať a zabezpečiť plnohodnotný a rovný výkon ľudských práv a 

základných slobôd pre všetky osoby so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich 

dôstojnosti bez akejkoľvek diskriminácie na základe zdravotného postihnutia.  

 Dohovor zaväzuje zmluvné strany, aby zabezpečili, že osoby so zdravotným 

postihnutím budú môcť plne využívať svoje práva na rovnakom základe ako všetci ostatní 

občania. Ustanovuje minimálne normy ochrany a zabezpečenia celého rozsahu občianskych, 

politických, sociálnych a ekonomických práv osôb so zdravotným postihnutím.  

 Národná rada Slovenskej republiky s Dohovorom vyslovila súhlas a rozhodla, že ide o 

medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi. 

Prezident Slovenskej republiky Dohovor ratifikoval 28. apríla 2010 a ratifikačná listina bola 

26. mája 2010 uložená u depozitára, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov. 

Pre Slovenskú republiku Dohovor nadobudol platnosť 25. júna 2010 v súlade s jeho článkom 
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45 ods. 2. Po uložení ratifikačnej listiny Slovenská republika uplatnila výhradu k ustanoveniu 

čl. 27 ods. 1 písm. a) Dohovoru v súlade s jeho článkom 46.  

 Slovenská republika v júni 2012 podľa čl. 35 Dohovoru predložila Výboru OSN pre 

práva osôb so zdravotným postihnutím komplexnú správu o opatreniach prijatých na účel 

plnenia záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru a o pokroku, ktorý v tomto smere dosiahla, a to 

do dvoch rokov po nadobudnutí právoplatnosti Dohovoru pre Slovenskú republiku. Správa 

bola vypracovaná v súlade s usmerneniami Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným 

postihnutím, upravené v osobitnom dokumente k Dohovoru3.  

 Súčasne pristúpila Slovenská republika k Opčnému protokolu k Dohovoru o právach 

osôb so zdravotným postihnutím, ktorého cieľom je umožniť jednotlivcom a skupinám, k 

porušeniu práv ktorých došlo, obrátiť sa v predmetnej veci na výbor OSN prostredníctvom 

zaslania sťažnosti. 

 

1.2. Stratégia Európskej únie v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím 

  Stratégia EÚ sa zameriava na zlepšenie postavenia osôb so zdravotným 

postihnutím, aby mohli využívať svoje práva na rovnakom základe ako ostatní občania, ako aj 

na odstránenie prekážok v každodennom živote. Jej cieľom je pomáhať pri praktickom 

vykonávaní Dohovoru na úrovni Európskej únie, ako aj na úrovni jednotlivých štátov. Táto 

stratégia dopĺňa a podporuje opatrenia členských štátov, ktoré sú zodpovedné za politiku 

týkajúcu sa osôb so zdravotným postihnutím.  

 Základné oblasti Stratégie EÚ, v ktorých je potrebné prijímať opatrenia:  

 Zaručiť bezbariérový prístup k tovarom, službám vrátane verejných služieb a k 

asistenčným pomôckam pre osoby so zdravotným postihnutím.  

 Dosiahnuť plné zapojenie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti:  

a. tým, že budú môcť využívať všetky výhody občianstva EÚ,  

b. odstránením administratívnych a názorových bariér, ktoré bránia ich plnému a 

rovnoprávnemu zapojeniu,  

c. poskytovaním kvalitných komunitných služieb, vrátane možnosti využívať 

osobných asistentov.  

 Potláčať v EÚ diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia.  

 Dať oveľa väčšiemu počtu osôb so zdravotným postihnutím možnosť zárobku na 

otvorenom trhu práce.  



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

 

 

 

 

 Podporovať inkluzívne, ako aj celoživotné vzdelávanie žiakov a študentov so 

zdravotným postihnutím.  

 Presadzovať životné dôstojné podmienky pre osoby so zdravotným postihnutím.  

 Podporovať rovnaký prístup k zdravotníckym službám pre osoby so zdravotným 

postihnutím a k zariadeniam, ktoré takéto služby poskytujú.  

 Presadzovať práva osôb so zdravotným postihnutím v rámci vonkajšej činnosti EÚ.  

 Zvýšiť povedomie spoločnosti o problematike zdravotného postihnutia a podporiť 

lepšiu informovanosť osôb so zdravotným postihnutím o svojich právach a o ich 

výkone.  

 Optimalizovať využívanie nástrojov finančnej pomoci EÚ určených na bezbariérovosť 

a nediskrimináciu a zvýšiť viditeľnosť možností finančnej pomoci súvisiacej so 

zdravotným postihnutím v programoch na obdobie po roku 2013.  

 Podporovať pravidelné vytváranie štatistík súvisiacich so zdravotným postihnutím s 

úmyslom monitorovať situáciu osôb so zdravotným postihnutím.  

 

2. Cieľ a metodológia Národného programu 

  Základným cieľom Národného programu je prostredníctvom definovaných 

úloh a opatrení zabezpečiť dosahovanie pokroku v oblasti ochrany práv osôb so zdravotným 

postihnutím uznaných Dohovorom a pokroku pri ich používaní. Vychádza z Programového 

vyhlásenia vlády SR na roky 2012-2016, ktorým sa vláda SR zaviazala vytvoriť optimálne 

podmienky pre implementáciu Dohovoru, vrátane inštitucionálneho zabezpečenia procesu 

jeho implementácie a monitoringu.  

 Nový Národný program je tvorený ako otvorený dokument, obsahuje základné úlohy 

na obdobie rokov 2014 – 2020, s aktualizáciou a vyhodnocovaním každé 2 roky. Bol 

pripravovaný za účasti viacerých odborníkov z rôznych oblastí tak, aby bolo pokryté nielen 

široké spektrum jednotlivých oblastí, ale zároveň, aby bola zabezpečená aj prepojenosť a 

kompatibilita všetkých opatrení a úloh. Na jeho tvorbe sa podieľali zástupcovia ústredných 

orgánov štátnej správy, verejnej správy a podľa čl. 4 ods. 3 aj osoby so zdravotným 

postihnutím prostredníctvom svojich reprezentatívnych organizácií (zoznam členov pracovnej 

skupiny tvorí prílohu č. 1 materiálu). 
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 Pri rozpracovaní Národného programu členovia pracovnej skupiny odporúčali 

vychádzať zo štruktúry Dohovoru a zjednotiť oblasti záujmu do väčších celkov s vnútornou 

štruktúrou a stanovovať priority na jednotlivé časové obdobia v rámci týchto zoskupení.  

 

Národný program je rozdelený do nasledovných oblastí:  

1. Zvyšovanie povedomia  

2. Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana  

3. Prístupnosť (prostredia, dopravy, informácií, služieb, tovarov...)  

4. Rovnaké zaobchádzanie, prístup k spravodlivosti a ochrana pre diskrimináciou  

5. Nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti, osobná mobilita  

6. Rešpektovanie domova a rodiny  

7. Vzdelávanie  

8. Zdravotníctvo  

9. Habilitácia a rehabilitácia  

10. Zamestnávanie  

11. Účasť na politickom a verejnom živote  

12. Účasť na kultúrnom živote, rekreácii, záujmových aktivitách a športe  

13. Ženy so zdravotným postihnutím  

14. Deti so zdravotným postihnutím  

15. Rizikové situácie a núdzové humanitárne situácie  

16. Koordinácia a monitorovanie  

17. Štatistika, zhromažďovanie údajov a výskum  

18. Medzinárodná spolupráca  

19. Publicita, monitoring a evaluácia plnenia programu  

 

3.Analýza vybraných oblastí Národného programu 

3.1. Vzdelávanie 

 

  Výchova a vzdelávanie v SR sa v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi uskutočňuje na princípoch rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so 

zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje 

vzdelávanie, na princípe zákazu všetkých foriem diskriminácie, obzvlášť segregácie a na 
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princípe bezplatnosti vzdelania v materských školách jeden rok pred plnením povinnej 

školskej dochádzky a vzdelania v štátnych základných školách a v stredných školách.  

 Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným postihnutím v SR sa uskutočňuje 

v školách pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím (v špeciálnych školách) alebo v 

špeciálnych triedach materských, základných a stredných škôl, ktoré sa zriaďujú spravidla pre 

deti a žiakov s rovnakým druhom zdravotného postihnutia alebo v školskej integrácii, t.j. v 

triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy. V súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi má zákonný zástupca právo vybrať pre svoje 

dieťa formu jeho vzdelávania. 

 Všeobecný systém vzdelávania detí, žiakov a študentov so zdravotným postihnutím, so 

zámerom podporiť úspešnosť ich vzdelávania a vytvárania primeraných podmienok na 

dosiahnutie primeraného stupňa ich vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti, 

dopĺňajú centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej len „CŠPP“). Odborno-

metodickú a materiálno-technickú pomoc odborným zamestnancom CŠPP a školským 

špeciálnym pedagógom materských, základných a stredných škôl poskytujú zdrojové CŠPP, 

ktoré sú špecializované na poradenstvo pre deti s určitým druhom zdravotného postihnutia. 

 

3.2. Deti so zdravotným postihnutím 

  Základné východiská SR v oblasti ochrany práv dieťaťa čerpajú prioritne z 

ustanovení Dohovoru o právach dieťaťa a jeho Opčných protokolov, reflektujúc tiež 

špecifické odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa k druhej periodickej správe 

Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa. Vo februári 2012 

podpísala Slovenská republika Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre 

oznámení. Opčný protokol je prvou medzinárodnou zmluvou v oblasti ľudských práv, pri 

príprave ktorej Slovenská republika zohrala úlohu lídra procesu. Ústava SR garantuje 

osobitnú ochranu detí a mladistvých v čl. 41 ods. 1. Všetkých základných práv, ktoré sa 

priznávajú v článku 41 Ústavy SR, sa možno domáhať iba v medziach zákonov, ktoré toto 

ustanovenie vykonávajú (najmä zákon o rodine). 

 V zmysle § 43 ods. 1 zákona o rodine maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na 

svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, má právo vyjadrovať ho 

slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. V ustanovení § 100 ods. 3 Občianskeho 

súdneho poriadku sa ustanovuje, ţe ak je účastníkom konania maloleté dieťa, ktoré je schopné 

s ohľadom na vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor 
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prihliadne. Starostlivosť súdu o maloletých, konanie o osvojenie, konanie o osvojiteľnosti 

majú osobitnú úpravu v piatej hlave tretej časti Občianskeho súdneho poriadku. Súd v konaní 

postupuje v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania tak, aby ochrana práv bola rýchla a 

účinná.  

 Deti so zdravotným postihnutím majú podľa Ústavy SR a platnej legislatívy rovnaké 

práva podieľať sa na aktívnom živote ako zdravé deti. Základným východiskom pre prácu s 

deťmi je integračný a individuálny prístup. Integračný prístup umožňuje kvalifikované 

predpoklady starostlivosti o deti a posilnenie individuálneho prístupu k deťom so zdravotným 

postihnutím a špecifickými potrebami. 

 

4. Návrh opatrení vo vybraných oblastiach 

4.1. Vzdelávanie 

 Zabezpečiť právo osobám so zdravotným postihnutím na vzdelanie bez diskriminácie 

a na základe rovnosti príležitostí zabezpečiť začleňujúci vzdelávací systém na všetkých 

úrovniach a celoživotné vzdelávanie. Umožniť osobám so zdravotným postihnutím získavať 

zručnosti v oblasti bežného života a sociálne zručnosti s cieľom uľahčiť ich plné a 

rovnoprávne zapojenie do systému vzdelávania a do života spoločnosti. Prijať príslušné 

opatrenia na zamestnávanie učiteľov, ktorí ovládajú posunkový jazyk alebo Braillovo písmo, 

vrátane učiteľov so zdravotným postihnutím, a na prípravu odborníkov a pracovníkov, ktorí 

pôsobia na všetkých stupňoch vzdelávania. 

 

4.2. Deti so zdravotným postihnutím 

  Zabezpečiť deťom so zdravotným postihnutím na rovnakom základe s 

ostatnými deťmi právo slobodne vyjadrovať svoje názory vo všetkých záležitostiach, ktoré sa 

ich dotýkajú, pričom sa ich názorom musí venovať náležitá pozornosť, zodpovedajúca ich 

veku a zrelosti, a v záujme uplatňovania tohto práva im poskytnúť pomoc primeranú ich veku 

a zdravotnému postihnutiu.  

 Zabezpečovať včasnú diagnostiku a terapiu u detí so zdravotným postihnutím s cieľom 

vytvárať rovnaké príležitosti a integráciu detí so zdravotným postihnutím. V špecializovaných 

skupinách detského domova poskytovať starostlivosť len tým deťom, ktorých zdravotný stav 

vyžaduje neustály lekársky dohľad a upravené podmienky, ktoré nemožno zabezpečiť v 

bežnej samostatnej skupine, alebo v profesionálnej rodine. 
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5. Hlavné úlohy vyplývajú z Národného programu  

 

 

1.  Šíriť povedomie o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

Termín : stály     Zodpovední: všetci vyučujúci, učitelia 

OBN, ETV  

 

2. Zamerať školskú politiku a prax na otázky antidiskriminácie, rôznorodosti, rovného 

zaobchádzania s každou ľudskou bytosťou a implementovať ju do vzdelávacích programov na 

všetkých úrovniach vzdelávacieho systému. 

Termín : priebežne     Zodpovední: všetci vyučujúci  

 

3. Sprístupniť obsah vzdelávania pre deti a žiakov s jednotlivými druhmi zdravotného 

postihnutia inovatívnymi alternatívnymi formami a metódami. 

Termín : stály     Zodpovední: všetci vyučujúci  

 

4. Zabezpečovať možnosti zmysluplného trávenia voľného času pre osoby so zdravotným 

postihnutím. 

Termín : školský rok 2019/2020   Zodpovední: všetci vyučujúci 

 

5. Venovať sa na triednických hodinách problematike diskriminácie ľudí so zdravotným 

postihnutím. 

 Termín : školský rok 2019/2020           Zodpovední: triedny učitelia 

 

6.   Spolupracovať s CPPPaP pri začleňovaní žiakov so zdravotným postihnutím. 

Vzhľadom k tomu, že aj my na našej škole máme žiakov so zdravotným postihnutím 

(mentálny postih, VPU),  venovať týmto žiakom zvýšenú pozornosť. Pripraviť pre takýchto 

žiakov pútavé akcie a takýmto spôsobom sa ich snažiť začleniť do skupiny žiakov , ktorí 

problém nemajú. 

                                                                  Zodpovední: všetci vyučujúci 
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7. Metódy a formy práce 

rozhovory, besedy, využitie témy diskriminácie vo vyučovaní, práca so žiakmi so zdravotným 

postihnutím v záujmových krúžkoch, využívanie inovatívnych metód vo vyučovaní, 

propagačné materiály 

 

 

Plán činnosti na školský rok 2019/2020 

 

SEPTEMBER 
28.9. Medzinárodný deň nepočujúcich – v rámci hodín OBN a VLV zahrať sa so žiakmi na 

život v tichu  

      Zodpovedný: vyučujúci OBN, VLA 

OKTÓBER  
 10.10. Medzinárodný deň duševného zdravia – umiestniť na nástenkách v triedach desatoro 

duševného zdravia 

        Zodpovední: triedni učitelia 

NOVEMBER 
16.11. Medzinárodný deň tolerancie – na hodinách VYV nakresliť plagát na tému „Všetci 

sme si rovní“ s dôrazom na tolerovanie ľudí so zdravotným postihnutím 

       Zodpovední: vyučujúci VYV II. stupeň 

DECEMBER 

3.12. Medzinárodný deň zdravotne postihnutých – beseda na tému  Zdravotné postihnutie 

        Zodpovedný: Mgr.Kačmár 
 

FEBRUÁR 
4.2 Svetový deň chorých – v rámci triednickej hodiny zdôrazniť žiakom potrebu ochrany 

zdravia  

        Zodpovední: triedni učitelia 

MAREC 

21.3. Medzinárodný deň Downovho syndrómu – beseda(8.a 9.roč.) - formou besedy priblížiť 

žiakom tento typ postihnutia  

                   Zodpovedný: Mgr.Kačmár 

 

APRÍL     
2.4. Rozsvieťme to na modro - celosvetová kampaň k problematike autizmu – beseda(8. 

a 9.roč.) - formou besedy priblížiť žiakom tento typ postihnutia  

        Zodpovedný: Mgr.Kačmár 

MÁJ 
28.5. Medzinárodný deň sklerózy multiplex – v rámci predmetu OBN v 7. a 9. a predmetu  

napísať úvahu na tému „Pomocou iným, pomáhame sebe“ 

        Zodpovední: vyučujúci OBN 

JÚN 
1.6.  Medzinárodný deň detí – na hodinách OBN, ETV, NBV pripraviť projekt na tému  

Dohovor o právach dieťaťa   

        

                                                                        Zodpovední: vyučujúci OBN, ETV, NBV 
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Tento plán je otvorený, v prípade potreby môže byť v pláne uskutočnená 

zmena. 
Plán schválil riaditeľ ZŠ, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa:       Mgr. Marián Oľšav 

Dňa: 28.08.2019                 Vypracoval: Mgr.Marek Kačmár 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

 

 

 

 

Príloha J:       Koncepcia Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 

2020 

 

Základné poňatie integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže 

Integrované vzdelávanie cieľovej skupiny rómskej populácie vychádza z poňatia 

integrácie ako vyváženej a stabilnej možnosti etnickej skupiny zúčastňovať sa spoločensko-

ekonomického života krajiny na základe rovnakých príležitostí, bez ohrozenia svojej identity 

(jazykovej, kultúrnej), ktorá svojou špecifickosťou prispieva do kultúrneho bohatstva 

spoločnosti. 

Aspekty integrovaného vzdelávania: 

 integrované vzdelávanie ako súčasť existujúcej výchovno-vzdelávacej sústavy a nie ako 

jej paralela, či alternatíva, 

 integrované vzdelávanie ako vnútorne diferencovaný systém rešpektujúci osobnostné, 

sociálne a kultúrne špecifiká jednotlivcov, bez ohľadu ich príslušnosti k majorite, či 

k minorite, 

 integrované vzdelávanie ako vertikálne usporiadaný a komplementárny podporný systém 

umožňujúci zníženie a elimináciu sociálnej exklúzie časti rómskeho obyvateľstva v oblasti 

vzdelania na všetkých úrovniach jeho nadobúdania, počnúc predškolskou výchovou až po 

vysoké školy a inštitúcie celoživotného vzdelávania.  

Ide tu v princípe o školskú integráciu založenú na zásadách: 

a) rovnoprávnosti prístupu každého občana ku vzdelaniu,  

b) slobodného výberu školy alebo školského zariadenia; účasti rodičov na zabezpečení 

výchovy a vzdelávania svojich detí, 

c) rovnosti významu a neoddeliteľnosti výchovy a vzdelávania, 

d) rozvoja osobnosti dieťaťa, jeho nadania a talentu, rozumových schopností a fyzických 

schopností, posilňovania úcty k ľudským právam a základným slobodám, prípravy  detí 

a mládeže na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, 

znášanlivosti, rovnosti  medzi všetkými národmi, národnostnými, etnickými 

a náboženskými skupinami a rovnosti pohlaví a posilňovania environmentálneho cítenia 

a sociálneho cítenia, 

e) možnosti každého občana vzdelávať sa počas celého života, 

f) bezplatného vzdelávania v základných školách a stredných školách, 
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g) uvedomelého prístupu rodičov rómskych detí a mládeže ku vzdelávaniu ako kľúča k ich 

spoločenskému a kultúrnemu pozdvihnutiu, ako aj k vyšším možnostiam uplatnenia na 

trhu práce. 

 

V tomto smere je dôležité rozhodnutie o voľbe cesty  ako systémového opatrenia a 

dlhodobej stratégie vo vzťahu k problematike vzdelávania časti rómskej minority. Čerpať 

možno zo skúseností krajín EU ako fungujúcich modelov integrácie menšín. Napríklad vo 

Francúzsku je od roku 1981 zavedený systém „Zóny prioritného vzdelávania“. Týka sa 

realizácie politiky vytvárania rovnosti šancí v oblasti vzdelávania   pre znevýhodnenú skupinu 

od predškolského vzdelávania až po stredné školy na princípe „Dať viac tým, ktorí majú 

menej“. Zóny prioritného vzdelávania sú definované na základe teritoriálnej logiky. Určuje ju 

rad zadefinovaných sociálnych kritérií (úroveň vzdelania rodičov, výška nezamestnanosti, 

školské problémy, počet detí v rodinách, podmienka bývania, zdravotný stav a pod.) Každá 

oblasť, ktorá zodpovedá stanoveným kritériám sa stáva zónou prioritného vzdelávania. 

Zavedenie takejto zóny je vždy dočasné, s využitím dodatočných prostriedkov ľudských, 

materiálnych a finančných.  

Právny rámec pre ochranu menšinových práv je síce nevyhnutný, ale nie je dostačujúci 

pre stabilnú integráciu. Širší kontext rozvoja znamená možnosti, výber, participáciu 

a zodpovednosť.  Zavedenie princípu rovnosti šancí je v súčasnosti jednou z  odporúčaných 

podmienok pre integráciu rómskych komunít v SR.  

Strategické ciele v oblasti výchovy  a vzdelávania rómskych detí a žiakov  

 Reformovať riadenie edukačného procesu v podmienkach SR tak, aby sa mohli 

rešpektovať lokálne sociálne a kultúrne podmienky pri tvorbe a realizácii školského 

kurikula.  

 Pripraviť učiteľa ako rozhodujúceho činiteľa realizácie stratégie v zmysle nadobúdania 

odborných spôsobilostí, realizovať stanovené zámery v kontexte vzdelávacích potrieb 

konkrétnych jednotlivcov cieľovej skupiny. 

 Vytvoriť atraktívne edukačné prostredie pre cieľovú skupinu, rešpektujúce jej sociálne, 

kultúrne a jazykové špecifiká, a tým prispieť k zlepšeniu ich dochádzky do školy. 

 Uskutočniť kurikulárnu transformáciu tak, aby školy dostali možnosť vytvárať školské 

kurikulá s ohľadom na vzdelávacie potreby danej skupiny žiakov. 
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 Modernizovať stratégie vzdelávania tak, aby tieto rešpektovali osobnostné, kultúrne 

a sociálne špecifiká a vzdelávacie potreby jednotlivcov ponímaných ako subjekty a nie 

objekty vzdelávacieho procesu. 

 Zlepšiť  materiálnu, technickú a metodickú pomoc škole v úsilí o realizáciu hore 

uvedených cieľov. 

 Intenzívnym školským i mimoškolským vzdelávaním meniť postoje majority k minoritám 

a naopak. 

 Podporiť prebiehajúci proces decentralizácie. 

 Zabezpečiť adekvátne podmienky pre výskum ako predpoklad budovania efektívneho 

systému vzdelávania. 

 Účinnejšie pôsobiť na rómsku minoritu cestou propagácie kladných príkladov rómskych 

žiakov a študentov v oblasti vzdelávania. 

 

Merateľné ukazovatele 

a) počet rómskych detí absolvujúcich predškolskú prípravu od troch rokov   

    veku dieťaťa 

b) školská dochádzka školopovinných žiakov 

c) školská úspešnosť žiakov v jednotlivých ročníkoch základnej školy 

d) počet rómskych žiakov s ukončeným základným vzdelaním 

e) počet rómskych žiakov v špeciálnych základných školách 

f)  počet rómskych žiakov na stredných školách a na vysokých školách 

g) vzdelávacie aktivity pre riadiacich, pedagogických i nepedagogických  

    zamestnancov, asistentov učiteľa (počet a účasť) 

h) úroveň dosiahnutých odborných kompetencií učiteľov a pedagogických  

     pracovníkov v oblasti interkultúrnej/ multikultúrnej výchovy 

i)   počet realizovaných výskumných projektov orientovaných na problematiku  

     výchovy    a vzdelávania rómskych žiakov 

j)   počet vytvorených učebných textov, učebných osnov a plánov s cieľom  

     facilitácie integrácie cieľovej skupiny do vzdelávacieho systému 

k)  počet učiteľov, pedagogických a sociálnych pracovníkov (napr. asistentov  

     učiteľov), ktorí v procese pregraduálnej prípravy absolvovali študijné programy  

     orientované na výchovu a vzdelávanie cieľovej skupiny 

l)   počet rómskych detí a dospelých, ktorí sa v rámci celoživotného vzdelávania  
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    znovu zapojili do vzdelávacieho procesu (hlavne v oblasti dokončenia základného  

    a stredoškolského vzdelania).  

 

 Základné programové zmeny pre dosiahnutie cieľa v kontexte realizácie  

 Národného programu výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 15 až 20  

  rokov 

a)  Zmena cieľov a obsahu vzdelávania z monokultúrneho na multikultúrne. 

b)  Vytváranie: 

     -  školskej kultúry spojenej s kultúrou miestneho spoločenstva  a realizácia   

        školských akceleračných  výchovno - vzdelávacích programov,   

     -  systém viacúrovňových  modelových a vzorových vzdelávacích programov,   

     -  rozvoj kompetencií, formovanie postojov a hodnôt bez predsudkov, prehĺbenie  

        vzájomnej prepojenosti medzi cieľom, obsahom, kompetenciami, dôraz na  

        získanie kľúčových kompetencií, 

     -  modelových školských kurikúl  pre školy so zvýšeným počtom žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. 

c)  Kľúčové kompetencie:  

      - učiť sa poznávať, 

      - naučiť sa komunikovať a žiť spoločne, 

      - naučiť sa žiť – existovať, orientovať sa v životných situáciách (základné životné  

        zručnosti), 

      - hodnotová orientácia v súlade s uznávanými všeľudskými hodnotami,   

        spoločenskými, mravnými a právnymi normami, 

      - jazykové kompetencie - vrátanie bilingvizmu,  

      - interkultúrne a multikultúrne kompetencie, 

      - počítačová gramotnosť. 

d)  Rozvoj medzipredmetových vzťahov -    vyučovanie v integrovaných celkoch. 

e)  Hodnotenie kvality vzdelávania – evalvácia: 

       - monitorovanie vzdelávacieho systému, 

       - systematické hodnotenie dosiahnutých výsledkov, aby bola zabezpečená  

          kvalita a efektivita edukácie, 

       - vytvorenie evalvačného prostredia a kultúry založenej na kritickej sebareflexii, 

       - hodnotenie zvonku rozšíriť o hodnotenie z vnútra,  
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       - vytvorenie uceleného systému hodnotenia žiakov, aby motivovali  

          znevýhodnených žiakov k osvojeniu si obsahu vzdelávania, 

      -  rozšírenie existujúceho špecializovaného systému poradenstva. 

f)  Vnútorná zmena školy: 

      - zmena klímy školy,  

      - zmena výchovnej a socializačnej úlohy, 

      - zmena vzájomných vzťahov vytvárať učiace sa spoločenstvo (učiteľ – asistent   

        učiteľa  - žiak – rodič), 

      - dobrovoľná iniciatíva školy a jej systematická a cieľavedomá podpora,  

      - vzájomné kontakty škôl,  

      - tvorba systému nástrojov na realizáciu autonómie školy, 

      - spracovanie základných dokumentov školy, 

      - dlhodobý zámer rozvoja školy, 

      - otvorená škola, ako komunitné centrum vzdelávania so všetkými súvislosťami  

        (kultúry, športu). 

g) Tvorba spoločnej infraštruktúry: 

      -  sieť vzdelávacích a poradenských centier na regionálnej úrovni. 

h)  Pedagogický zamestnanec ako nositeľ zmien: 

      - zrovnoprávnenie platovej úrovne pedagogických zamestnancov, 

      - prijatie štandardov učiteľskej kvalifikácie, 

      - rozvíjanie sociálnych, osobnostných vlastností a pedagogicko-psychologických 

spôsobilostí, 

      - tvorba systému kariérového postupu (závislosť platového postupu), 

      - vytvorenie systému rezortnej personálnej politiky.  

i) Vytvoriť fond učebných materiálov a pomôcok na lokálnej úrovni: 

     - školské knižnice, požičovne  literatúry, pomôcok a iných materiálov aj pre  

       rodičovskú verejnosť. 

j)  Zefektívniť systém riadenia ľudských zdrojov (výber, príprava, hodnotenie) na   všetkých 

úrovniach.  

k) Diferencovať pedagogické činnosti a realizovať systém kariérového a platového  

     postupu. 

l) Podporovať informovanosť verejnosti o sociálne znevýhodnených deťoch a mládeži 

z hľadiska práva na rovnosť šancí a prístupu k vzdelaniu. 
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m) Využívať pedagogickú tlač. 

 

Základné školy: 

- zachovať a podporovať:   

a) existenciu nultých ročníkov základných škôl  pre 6 –ročné deti nedosahujúce školskú 

zrelosť,  

b)  profesiu asistenta učiteľa ako pedagogického zamestnanca, 

- u žiakov zo znevýhodneného prostredia, ktoré majú opakované problémy v učení (v 

predchádzaní opakovania ročníkov) realizovať podporné vyučovanie,   

- vytvoriť systém vyrovnávania individuálnych rozdielov žiakov základnej školy (z dôvodu 

nízkej ekonomickej, sociálnej úrovne a kultúrnej odlišnosti), zredukovať obsah učebných 

osnov v jednotlivých predmetoch a zamerať sa na praktické zručnosti (v prípade potreby 

poskytnúť žiakom ZŠ alternatívne učebné osnovy, predovšetkým na prvom stupni ZŠ) a 

znížiť počet žiakov v triede za účelom individualizácie prístupu k nim, 

- legislatívne riešiť problematiku školskej dochádzky mladistvých matiek, 

- v spolupráci s asistentom učiteľa, sociálno-terénnym pracovníkom a odborným 

pracovníkom pre školstvo na obecných úradoch, s cirkevnými inštitúciami a diecéznymi 

spoločenstvami, ako aj ďalšími mimovládnymi organizáciami pomáhať odstraňovať 

príčiny neplnenia povinnej školskej dochádzky, 

- zaviesť vyučovanie rómskeho jazyka podľa požiadaviek zákonných zástupcov žiaka 

a potrieb (ako materinský jazyk,  podporný jazyk) ako: 

 a) nepovinný predmet, 

 b) povinne voliteľný predmet (napr. ako ďalší cudzí jazyk), 

c) v rámci mimoškolskej práce, 

- realizovať celodenný výchovný systém, 

- využiť vzdelávacie poukazy na podporu mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti 

v súlade so zákonom 597/2003 o financovaní škôl a školských zariadení , 

- podporovať vzdelávacie  aktivity zamerané na prípravu na stredoškolské štúdium 

- legislatívne riešiť problematiku migrujúcich rodín v súvislosti s plnením povinnej školskej 

dochádzky, 

- v rámci udržateľnosti  programu Phare 2000 monitorovať   využite metodických 

materiálov pre nulté ročníky,  
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- realizovať program Phare 2001 – 70 ZŠ – nulté ročníky, 

- zabezpečovať alternatívne metodické príručky, učebné pomôcky, knižky a pod. na 

podporu výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Špeciálne školstvo 

Školskú integráciu a zvýšenie vzdelanostnej úrovne rómskych detí v oblasti 

špeciálneho školstva  realizovať v rovinách: 

a) inštitucionálnej 

b) obsahovej 

c) legislatívnej 

a)  Inštitucionálna oblasť 

- prepojiť školy, ktoré realizujú povinné vzdelávanie a to základné školy a špeciálne 

základné školy,  

- do spolupráce intenzívnejšie zapojiť sociálne úrady, pedagogicko-psychologické poradne, 

matriky a zriaďovateľov jednotlivých typov škôl. 

b) Obsahová oblasť 

- spojiť skúsenosť a odborné zázemie  špeciálnych základných škôl, ich metódy a formy 

práce, s možnosťou dopracovania alternatívnych osnov a metodík, za pomoci asistentov 

učiteľov, s cieľom zabezpečiť žiakom, ktorí majú na to predpoklady podmienky na 

zvládnutie učiva bežnej základnej školy; obsah prispôsobovať plánovanej zmene kurikula 

na ZŠ,  

- aplikovať skúsenosti a poznatky z projektov Nadácie Škola dokorán, Phare 2001 a pod., 

pri postupnom začleňovaní rómskych žiakov, ktorí na to majú po absolvovaní  

špeciálnych diagnostických testov predpoklady, po predchádzajúcom absolvovaní 

špeciálnej tranzitívnej triedy s upravenými učebnými osnovami, s využitím primeraných 

metód práce, rešpektujúc vyučovací štandard prvého ročníka základnej školy, do druhého, 

prípadne vyšších ročníkov štandardnej základnej školy,  

- do špeciálnych základných škôl prijímať zásadne len deti s indikovaným stupňom 

mentálneho zaostávania, 

- vytvoriť podmienky na ZŠ pre reintegrované deti zo špeciálnych základných škôl - 

upravený počet detí v triede, zaškolených pedagógov, pomoc asistenta učiteľa, metodickú 

pomoc a pod. - tieto zabezpečiť cez rokovania a zmluvné vzťahy, 
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- aby sa predišlo možným demotivujúcim aspektom pri prípadných drobných zaváhaniach 

žiakov počas integrácie pre týchto žiakov na 1. stupni ZŠ používať miesto známok slovné 

hodnotenie, 

- pre žiakov vyšších ročníkov špeciálnych základných škôl, kde je už prestup do ZŠ z 

dôvodu rozdielnosti  obsahu vzdelávania prakticky ťažko realizovateľný, po úspešnom 

absolvovaní 9. ročníka dať možnosť pokračovať vo vzdelávaní nie len na odborných 

učilištiach (bývalé osobitné odborné učilištia) ale aj na učilištiach v odboroch, na ktoré sú 

prijímaní žiaci, ktorí ukončili ZŠ v nižšom ako 9. ročníku. (Ide o 2 - 3 ročné učebné 

odbory bez maturity.).  

c) Legislatívny rámec 

- vytvoriť podmienky pre celodenný výchovný systém pre znevýhodnené deti, 

- legislatívne umožniť prienik systému odborného a stredného odborného vzdelávania pre 

absolventov základných škôl a špeciálnych základných škôl. 

 

 Výchovné poradenstvo        

Systém výchovného poradenstva:  pedagogicko – psychologická poradňa, špeciálno 

– pedagogická poradňa, detské integračné centrum, výchovný poradca, školský psychológ 

a školský špeciálny pedagóg - poskytujú pomoc deťom, žiakom a mládeži v prevencii 

problémového vývinu vo výchovno–vzdelávacom procese v základných školách, 

špeciálnych základných školách, stredných školách,  školských zariadeniach a v rodine:  

- pri diagnostikovaní akceptovať špecifiká časti rómskej populácie detí z výchovne a 

sociálne znevýhodneného podnetného prostredia, 

- odporúčania  navrhovať na základe výsledkov vyšetrenia, dôkladného poznania úrovne 

rodinného prostredia dieťaťa a možnosti školy, ktorú navštevuje alebo má navštevovať, 

- v poradni vytvárať také personálne zázemie, aby psychológ i špeciálny pedagóg mohli byť 

v úzkom kontakte so školou, a tak aspoň čiastočne saturovať absenciu školského 

psychológa, 

- mimoriadnu pozornosť venovať deťom so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  

potrebami zaradeným do alternatívnych foriem edukácie (napr. nulté ročníky), 

- priebežne poskytovať odborné služby rodičom, učiteľom a ostatným, ktorí sa podieľajú na 

výchove  týchto detí, 
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- participovať na metodickom vedení učiteľov, žiakov so špeciálnymi  výchovno-

vzdelávacími potrebami v úzkej spolupráci s výchovným poradcom a vedením školy, 

- podieľať sa odbornými aktivitami na úspešnom prechode žiakov z prvého na druhý stupeň 

ZŠ a zvlášť zdôrazňovať dôležitosť komunikácie medzi pedagógmi prvého a druhého 

stupňa ZŠ a pedagógmi a rodičmi žiakov, 

- z aspektu profesionálnej orientácie prehĺbiť spoluprácu so sociálnym odborom za účelom 

posilnenia motivácie týchto žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu, 

- podporovať úlohu výchovného poradcu v základných školách, špeciálnych základných 

školách, stredných školách a prijať štatút výchovného poradcu,  

- zabezpečiť  pôsobenie školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga 

v podmienkach škôl, najmä škôl so zvýšeným počtom žiakov so špeciálnymi  výchovno-

vzdelávacími  potrebami, 

- podieľať sa na zefektívňovaní a humanizácii edukácie rómskych žiakov z málo 

podnetného prostredia so zámerom obmedzovať ich školské zlyhávanie a prevencie 

sociálno – patologických javov – za týmto účelom úzko spolupracovať so štátnou správou 

a samosprávou.  

 

Aktivity počas školského roka 2019/2020 
 

September: Turistická vychádzka na Trepec  

Zodpovedná: Mgr.  Katarína Hladká  

Termín: koniec septembra, podľa počasia 

 

Október: Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice – aktivity rómskych žiakov 

Zodpovedná: Mgr.  Katarína Hladká 

Termín: 22.10.2019 

 

November: Rozhlasová relácia na tému: Medzinárodný deň rómskeho jazyka – 5. 11.  

Zodpovedná: Mgr.  Katarína Hladká 

Termín: 5.11.2019 

           

December: Vianočná akadémia – zapojenie rómskych žiakov do verejného kultúrno-

spoločenského vystúpenia 

 Zodpovedná: Mgr. Katarína Hladká 

Termín:  v priebehu mesiaca december 

 

Január: Tvorba príspevkov rómskymi žiakmi do školského časopisu ABC 

 Zodpovedná: Mgr. Katarína Hladká 

Termín: do 17.1.2020 

   

Február: Hodina hlasného čítania textov od rómskych autorov na 2. stupni 
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 Zodpovedná:  Mgr. Katarína Hladká  

Termín: 18.2.2020 

 

Marec: Marec – mesiac knihy – aktivity pre rómskych žiakov v školskej knižnici 

 Zodpovedná: Mgr. Katarína Hladká 

Termín: v priebehu mesiaca 

           

Apríl: Rozhlasová relácia na tému: Medzinárodný deň Rómov – 8. 4.                                   

Zodpovedná: Mgr. Katarína Hladká 

 Termín: 8.4.2020 

 

Máj: Návšteva divadelného alebo filmového predstavenia 
Zodpovedná: Mgr. Katarína Hladká 

Termín: v priebehu mesiaca 

 

Jún: Športový turnaj pre 1.stupeň vo futbale a vybíjanej 
Zodpovedná: Mgr. Katarína Hladká a učitelia TSV na 1. stupni 
Termín: na konci mesiaca jún 

 

 

 

 

 

 

Tento plán je otvorený, v prípade potreby môže byť v pláne uskutočnená 

zmena. 
Plán schválil riaditeľ ZŠ, Školská ulica 54/21,Slovenská Kajňa 54:    Mgr. Marián Oľšav 

Dňa: 28.08.2019               Vypracoval: Mgr.Katarína Hladká 
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Príloha K:     

Národný  program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 - 2023 

 

Úvod 

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi predstavuje jednu z priorít boja proti organizovanej 

trestnej činnosti nielen pre Slovenskú republiku, ale aj pre medzinárodné organizácie či 

Európsku úniu, čo sa prejavuje množstvom dôležitých a záväzných dokumentov 

a monitorovacích mechanizmov. Slovenská republika je členom dôležitých medzinárodných 

organizácií a zoskupení (napr. Organizácia Spojených národov, Organizácia pre bezpečnosť 

a spoluprácu v Európe, Európska únia a Rada Európy), pričom záväzky z medzinárodných 

dokumentov sú priebežne premietané do praxe prostredníctvom záväzných predpisov 

Slovenskej republiky. Podľa najnovšej správy Medzinárodnej organizácie práce (ILO) z roku 

2017 sa v roku 2016 podľa odhadov stalo obeťou obchodovania s ľuďmi (ďalej len „obeť“) 

viac ako 40 miliónov osôb. Výskum poukazuje na to, že medzi obeťami bolo približne 25 

miliónov ľudí obeťami nútenej práce a sexuálneho vykorisťovania a 15 miliónov bolo 

vykorisťovaných za účelom núteného sobáša. 

Existencia Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2023 

(ďalej len „národný program“) vychádza predovšetkým z medzinárodných záväzkov2, ako aj 

národných potrieb na koordinovaný prístup v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Národný 

program sa orientuje na komplexný a účinný boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý 

podporuje rozvoj koordinovanej činnosti všetkých subjektov v rámci znižovania rizík                    

a predchádzania páchania trestného činu obchodovania s ľuďmi, ako aj pri vytváraní 

podmienok pre poskytovanie podpory a pomoci obetiam a zabezpečenia ochrany ich 

ľudských práv, slobôd a dôstojnosti so zohľadnením individuálnych potrieb každej osoby. 

Hlavným cieľom národného programu je zavedenie koordinovaného systému s cieľom 

znižovania trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi, t.j. zúženie priestoru pre páchanie 

trestného činu obchodovania s ľuďmi s ohľadom na aktuálne trendy a vývoj situácie 

v predmetnej oblasti, čo v sebe zahŕňa orientáciu na páchateľa a potenciálne obete. Na to, aby 

sa zabezpečilo pokrytie oboch strán, je potrebné zamerať sa aj na posilnenie existujúcich 

nástrojov, ktoré sa dlhoročnou praxou osvedčili, ako aj na nové nástroje boja proti 

obchodovaniu s ľuďmi, ktoré reflektujú na nové trendy v oblasti páchania trestnej činnosti.  

                                                 
2 Minimálny zoznam právnych aktov legislatívnej aj nelegislatívnej povahy je možné nájsť v dokumentoch na 

stiahnutie na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v časti Obchodovanie s ľuďmi  

http://www.minv.sk/?definiciaobchodovaniasludmi. 

http://www.minv.sk/?definiciaobchodovaniasludmi
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Na to, aby sa dosiahol hlavný cieľ, je potrebné venovať pozornosť čiastkovým oblastiam, 

ktoré pokrýva už známe vyjadrenie dôležitých oblastí či prístupov, a tým je vyjadrenie                   

v skratke „4 P“ – „Prevention“ (prevencia), „Protection“ (ochrana), „Prosecution“ 

(vyšetrovanie), „Partnership“ (spolupráca).  

Problematike obchodovania s ľuďmi sa v Slovenskej republike venuje zvýšená pozornosť 

už vyše desaťročie, čo sa odzrkadľuje aj na výsledkoch hodnotenia Slovenskej republiky 

v rámci monitorovacích procesov a dodržiavania minimálnych štandardov. V boji proti 

obchodovaniu s ľuďmi sa urobil veľký pokrok a mnoho nástrojov sa ukázalo ako účinných.  

V súvislosti s vývojom v oblasti páchania trestného činu obchodovania s ľuďmi a boja 

proti tejto trestnej činnosti sa s ohľadom na národné, ako aj na medzinárodné trendy národný 

program v nadchádzajúcom období rokov 2019 – 2023 zameria na oblasť pomoci a podpory 

a oblasť spolupráce v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Ide o problematické oblasti, ktoré si 

zaslúžia zvýšenú mieru pozornosti. 

Efektívnym nástrojom pomoci a zabezpečenia informovanosti širokého spektra osôb je už 

od roku 2008 Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi s prideleným 

telefónnym číslom 0800 800 818 (ďalej len „národná linka“). Úlohou bezplatnej národnej 

linky je poskytnúť odborné poradenstvo a informácie v oblasti obchodovania s ľuďmi. 

Trestný čin obchodovania s ľuďmi podľa medzinárodne uznávanej definície vychádza z o 

Dohovoru Organizácie Spojených národov a  Palermského protokolu.  Definícia v sebe 

zahŕňa tri základné vzájomne prepojené prvky, ktoré charakterizujú mechanizmus 

obchodovania s ľuďmi, a to konanie (verbovanie, preprava, odovzdanie, prechovávanie alebo 

prevzatie ľudí), prostriedky (hrozba alebo použitie násilia, iné formy donucovania, únos, 

podvod, lesť, zneužitie právomocí, zneužitie zraniteľného postavenia, poskytnutie platieb 

alebo prospechu na dosiahnutie súhlasu osoby majúcej kontrolu nad inou osobou) a účel 

(sexuálne vykorisťovanie (nútená prostitúcia a iné formy), nútená práca alebo služba, otroctvo 

alebo praktiky podobné otroctvu, nevoľníctvo, odoberanie orgánov). 

 

Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi  schválila vláda SR 4. 2. 2015. Zameriava 

sa na potláčanie boja proti obchodovaniu s ľuďmi , teda na zníženie rizika u potenciálnych 

obetí obchodovania s ľuďmi, ako aj na zabezpečenie poskytovania priamej pomoci obetiam 

v súlade s medzinárodnými a európskymi štandardami a záväzkami SR v tejto oblasti. 

Hlavné ciele: V súlade s európskymi štandardami sú to štyri oblasti v Boji proti 

obchodovaniu s ľuďmi: 1. Partnerstvo 
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                                       2. Prevencia 

                                       3. Ochrana obetí 

                                       4. Trestné stíhanie 

Prvoradým cieľom je znížiť trestnú činnosť obchodovania s ľuďmi, zúženie priestoru pre 

páchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi s ohľadom na aktuálne trendy a vývoj situácie 

v predmetnej oblasti, čo v sebe zahŕňa orientáciu na páchateľa a potencionálne obete 

predovšetkým u najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, a to zvýšením informovanosti 

o existencii problému obchodovania s ľuďmi aj medzi žiakmi našej Základnej školy 

v Slovenskej Kajni. 

Cieľom národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi je zabezpečiť komplexný 

a účinný boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý podporuje rozvoj koordinovanej činnosti 

všetkých zainteresovaných subjektov v rámci znižovania rizík a predchádzania páchaniu 

trestného činu obchodovania s ľuďmi, ako aj pri vytváraní podmienok pre poskytovanie 

podpory a pomoci obetiam s ľuďmi a zabezpečenia ochrany ich ľudských práv, slobôd 

a dôstojnosti so zohľadnením rodových aspektov.  

     Obchodovanie s ľuďmi je celosvetovo radené medzi najvýnosnejšie a najrýchlejšie sa 

rozmáhajúce druhy organizovanej trestnej činnosti, v rámci ktorého sú milióny ľudí vystavené 

podmienkam zaobchádzania, ktoré predstavujú hrubý zásah do osobnej slobody a dôstojnosti. 

Boj proti tomuto fenoménu nie je jednoduchý aj vzhľadom na to, že sa neustále objavujú nové 

spôsoby a formy páchania tejto trestnej činnosti. Organizácia páchateľov zväčša zahŕňa 

rozsiahle, hierarchicky štruktúrované zločinecké skupiny. Obchodníci s ľuďmi prekračujú 

hranice štátov vďaka najmodernejším technickým a komunikačným systémom a napomáha 

im aj oslabenie štátov spôsobené hospodárskymi a politickými krízami. Obete obchodovania 

s ľuďmi sú často násilne, pod nátlakom alebo na základe podvodu zlákané, prepravované 

alebo zadržiavané vo vykorisťovateľských podmienkach, ktoré môžu zahŕňať sexuálne 

vykorisťovanie, nútené práce alebo služby, nútené žobranie, nútené sobáše, trestnú činnosť, 

alebo odoberanie orgánov. 

     Podľa odhadov medzinárodných organizácií sa ročne stáva obeťami obchodovania s ľuďmi 

na celom svete približne 700 tisíc až 2 milióny osôb. Jedná sa pritom o vážne porušovanie 

ľudských práv – zneužívaním osôb na vlastné obohacovanie proti ich vôli. Do obchodovania 

s ľuďmi sú zväčša zapojené celé organizované zločinecké skupiny, nezriedka 

s medzinárodnou pôsobnosťou. Momentálne patrí celosvetovo tento druh nelegálnej činnosti 

popri obchode so zbraňami a drogami medzi najviac výnosné a najrýchlejšie sa rozrastajúce. 
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Páchatelia týchto kriminálnych aktivít vždy využívajú zraniteľnosť svojich obetí alebo ich 

dôveru. Nemusí sa však jednať len o ľudí v núdzi – často sa prvotný nábor vykonáva 

prostredníctvom ponúk študijných pobytov, ponúk na sobáš, predstierania lásky a blízkeho 

vzťahu – čím sa ohrozenou skupinou stávajú v podstate všetci bez rozdelenia vzdelania, 

národnosti či veku. Bežne je za obchodovanie s ľuďmi považovaná najmä nútená prostitúcia 

žien a detí, či nedobrovoľné odoberanie orgánov, patria tu však tiež pomocné práce 

v domácnosti ä vrátanie au-pair, opatrovateľstva), práca v poľnohospodárstve, legálnych aj 

ilegálnych továrňach, práca v oblasti služieb a stravovania, nútené sobáše, nútené žobranie na 

uliciach, nútená pouličná kriminalita či nútená účasť na kriminálnych aktivitách (napr. 

drogových mafií). 

Prípady obchodovania s ľuďmi 

Sexuálne vykorisťovanie – osoby sú pod prísľubom dobre platenej práce zlákané na prácu 

spoločníčok, hostesiek, barmaniek, čašníčok, pričom sú následne nútené k poskytovaniu 

sexuálnych služieb, sú kontrolované, obmedzované na osobnej slobode, zastrašované, je na 

nich vyvíjaný psychický a často aj fyzický nátlak, často sú im podávané omamné látky, 

zárobok sú nútené odovzdávať obchodníkovi. Ďalšou cieľovou skupinou obchodníkov sú deti.  

Pracovné vykorisťovanie – prípady pracovného vykorisťovania sa objavujú zväčša na území 

Veľkej Británie, nábor obetí v Slovenskej republike vykonávajú príslušníci rodín dlhodobo sa 

zdržiavajúcich na území Veľkej Británie. Svoje obete vyhľadávajú z radov sociálne slabších 

osôb bez znalosti jazyka krajiny, v ktorej sú zneužívaní (napr. pre vytvorenie čo najväčšej 

možnej miery závislosti na vykorisťovateľovi), dlhodobo nezamestnaných, bezdomovcov. 

Potenciálne obete sú oslovené s ponukou výhodnej práce v zahraničí, zabezpečením 

ubytovania a stravy. Náborári pomôžu obetiam s vybavením všetkých potrebných formalít 

súvisiacich s ich vycestovaním, zabezpečia im prepravu (autobusová, automobilová, letecká), 

následné ubytovanie v zahraničí, založenie účtu v krajine vykorisťovania, pričom karty 

od založených účtov, kam je obetiam vyplácaná týždenne mzda, si ponechajú páchatelia. 

Po pricestovaní do zahraničia sú obetiam odobraté doklady s klamlivým vysvetlením, že im je 

potrebné vybaviť poistenie, bankový účet, pracovné povolenie  a následne je väčšine obetí 

sprostredkované zamestnanie prostredníctvom pracovných agentúr, ktorých vlastníkmi sú vo 

väčšine prípadov občania Pakistanu. Doklady sú im zadržiavané po celú dobu vykorisťovania. 

Obete dostávajú týždenne iba 5 - 20 britských libier pre svoju vlastnú potrebu, so zvyškom 

ich mzdy disponujú páchatelia, s odôvodnením, že časť ich mzdy kryje náklady spojené s ich 

pricestovaním, ubytovaním, zabezpečením zamestnania, dopravy do zamestnania, stravy 
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a zvyšná časť im zostáva na účte a bude im odovzdaná pred ich odchodom domov. Osoby, 

ktorým sa nepodarilo zabezpečiť prácu, bývajú využívané na vykonávanie rôznych domácich 

prác, častokrát sú nútené vykonávať drobnú trestnú činnosť. Doklady mnohých obetí sú 

zneužívané na čerpanie rôznych sociálnych benefitov, ktoré Veľká Británia cudzincom 

poskytuje. 

Nútené žobranie – páchatelia si vyhľadávajú obete najmä z radov telesne postihnutých osôb, 

invalidov či bezdomovcov, s viditeľným hendikepom z dôvodu vyvolania súcitu. Pod 

rôznymi hrozbami sú osoby následne nútené k žobraniu a odovzdávaniu všetkých 

vyžobraných peňazí obchodníkovi, sú kontrolované, je na ne vyvíjaný intenzívny psychický 

a fyzický nátlak, bývajú v neľudských podmienkach, nie je im zabezpečený prístup 

k lekárskej starostlivosti, trpia nedostatkom jedla. Páchatelia zneužívajú rôzne látkové 

závislosti obetí, zväčša na alkohole a cigaretách. Žobrú na miestach s veľkým výskytom ľudí, 

aby získali čo najväčší zárobok. V prípade odporu alebo odmietania žobrania je im vyhrážané 

ublížením na zdraví, je na nich vyvíjaný psychický a fyzický nátlak.  

Nútený sobáš –  cieľom je zlegalizovať pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín v Európskej 

únii prostredníctvom sobáša s občanom Európskej únie. Pretrvávajúcim trendom sú Indi alebo 

Pakistanci žijúci vo Veľkej Británii, avšak nútené sobáše sú uzatvárané aj v iných krajinách, 

ako Dánsko, Írsko alebo Belgicko. Podľa zistených informácií sa „cena za manželku“ 

pohybuje okolo 7-tisíc britských libier, ale boli aj prípady, kde bola cena až 20-tisíc britských 

libier. Aby sa ženíchovi vrátili tieto prostriedky, tak následne často núti svoju partnerku, aby 

poskytovala sexuálne služby za peniaze a sám sa stáva otrokárom. Vo Veľkej Británii je                

o Slovenky veľký záujem v indickej a pakistanskej komunite, v ktorých si vyberajú hlavne 

ženy rómskej národnosti, pri ktorých je istá fyzická podobnosť. Nie je výnimkou, že vo 

Veľkej Británii prichádza k nútenému sobášu už tehotnej obete, čo je v prípade záujmu 

o získanie pobytu výhodou z dôvodu zlúčenia rodiny.  

Obete obchodovania s ľuďmi 

Aj keď neexistuje jednoznačný profil obete obchodovania s ľuďmi, stále platí, že najviac 

zraniteľnou skupinou sú ľudia so sociálne-ekonomicky znevýhodneného prostredia. 

V slovenských pomeroch to znamená viac obetí z oblastí s vysokou nezamestnanosťou a zo 

sociálne znevýhodnených komunít. Väčšina obetí má nižšie vzdelanie. V porovnaní 

s predošlým rokmi, kedy boli obeťami najmä ženy obchodované pre sexbizniz, pribúdajú 

mužské obete nútených prác. Tiež sa znižuje vek obetí, narastá počet obchodovaných detí. 

Dôležitým faktorom zvyšujúcim možnosť skúsenosti obchodovania s ľuďmi je tiež prežité 
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násilie alebo zneužívanie najmä počas detstva a teda následne nižšia sebaúcta, väčšia labilita 

a zraniteľnosť jednotlivcov. 

Slovensko je zatiaľ prevažne zdrojovou a tranzitnou krajinou obetí obchodovania s ľuďmi. 

Problematiku obchodovania s ľuďmi na medzinárodnej úrovni špeciálne upravuje a definuje 

Protokol o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami, 

doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému zločinu (tzv. Palermský protokol). Za 

Slovenskú republiku bol podpísaný v roku 2000 v Palerme. 

Obsah práce: Vhodnou formou informovať žiakov našej školy, aby nedôverovali cudzím 

ľuďom, ktorý ich budú lákať  a ponúkať im  sladkosti alebo hračky. Na nástenku Ľudských 

práv vypíšem telefónne číslo na Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi – 

0800 800 818 

Obchodovanie s ľuďmi je získavanie, preprava, ukrývanie alebo prijímanie ľudí za účelom ich 

zneužívania. Toto obchodovanie zahŕňa používanie nelegálnych prostriedkov ako sú hrozby 

alebo použitie sily alebo iných foriem donucovania, zneužívanie, podvod, klamanie, 

zneužívanie moci alebo stavu núdze.    

 

Hlavné metódy a formy práce: rolová hra 

                                                     rozhovory 

                                                     besedy  

                                                     rozhlasová relácia 

                                                     plagáty 

                                                      sledovanie filmu 

                                                      diskusia 

Očakávané ciele koncepcie:  

Dostať do povedomia detí to, aby si dávali pozor na cudzích ľudí, aby  nedôverovali cudzím 

ľuďom a nestali sa ľahkým terčom pre obchodníkov s ľuďmi, obchodovaním s ľudskými 

orgánmi, sexuálnym zneužívaním a nestali sa novodobými otrokmi. Je potrebné žiakov 

vystríhať pred dospelými osobami, ktorý môžu trpieť rôznymi sexuálnymi deviáciami   napr. 

pedofíliou. Systematické šírenie osvety a informovanosti širokej verejnosti o obchodovaní 

s ľuďmi, jeho podobách a pomoci obetiam.  

Prvoradým cieľom je znížiť riziko, že sa osoba stane obeťou, predovšetkým u 

najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, a to zvýšením informovanosti o existencii problému 



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

 

 

 

 

obchodovania s ľuďmi. Žiaci vedia aké majú práva a sympatizujú s tými, ktorých práva sú 

porušované, aby sa presadzovali za svoje i cudzie práva.  

Žiaci si uvedomujú zložitosť situácií, v ktorých sa môžu ocitnúť, analyzovať tieto situácie, ich 

príčiny, navrhovať alternatívy ich riešenia a spôsoby ako pomôcť. 

 

 

Plán aktivít v školskom roku 2019/2020: 

SEPTEMBER:  Hranie rolových hier v školskom klube detí na tému: Nedôveruj cudzím     

ľuďom        

                            Zodp. PaedDr. Tomášová 

OKTÓBER: Rozhlasová relácia 18. október Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi  

                            Zodp. PaedDr. Tomášová 

NOVEMBER:  Beseda na hodine etickej výchovy pre 5. – 9. ročník na tému: Boj proti   

obchodovaniu s ľuďmi  

                          Zodp. PaedDr. Tomášová  

DECEMBER:  Na hodinách informatickej výchovy na II. stupni spropagovať medzi žiakmi 

internetové stránky: www.obchodsludmi.sk   , www. superzarobok.sk, www. 

novodobiotroci.sk a informovať žiakov o Medzinárodnom programe na 

odstránenie detskej práce   

                           Zodp. vyuč. Informatickej výchovy  Ing. Žec, PaedDr. Tomášová 

JANUÁR: Beseda na hodine etickej výchovy v VIII. B triede na tému: Bez informácií sa    

stávaš otrokom.            

                     Zodp.  PaedDr. Tomášová 

FEBRUÁR: na hodinách etickej výchovy v 5.-9. ročníku diskusia na tému: Aké druhy 

otroctva existujú v súčasnej dobe.               

                     Zodp. vyuč.  PaedDr. Tomášová 

MAREC:  Beseda v školskom klube detí na tému: Ako sa nestať novodobým otrokom.        

                    Zodp. PaedDr.  Tomášová 

 APRÍL:     Sledovanie filmu s tematikou Boja proti obchodovaniu s ľuďmi na hodine etickej 

výchovy v 5.-9. ročníku. 

                     Zodp. PaedDr. Tomášová 

   MÁJ:  Vytvoriť plagát na tému Boj proti obchodovaniu s ľuďmi na hodine etickej výchovy 

v 5. -9. ročníku 

http://www.obchodsludmi.sk/
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                     Zodp.  PaedDr. Tomášová 

JÚN:  Na hodinách etickej výchovy v VIII. B. triede  informovať žiakov o dokumente:   

Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa a o predaji detí              

                     Zodp.  PaedDr. Tomášová 

 

 

 

Tento plán je otvorený, v prípade potreby môže byť v pláne uskutočnená zmena. 

Plán schválil riaditeľ ZŠ, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa:       Mgr. Marián Oľšav 

Dňa: 28.08.2019                   Vypracoval: PaedDr. Iveta Tomášová     
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Príloha L:                  Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015-2019 

 

1. Základné súvisiace dokumenty 

 

- Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019, 

- Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských 

zariadeniach, 

- Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok  2019/2020, 

- Školský vzdelávací program,  

- Plán práce školy na školský rok 2019/2020,  

- Školský poriadok pre žiakov ZŠ Slovenská Kajňa, Smernica č.003/2018,  

- Národná protidrogová stratégia SR na roky 2013-2020.  

 

Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 (ďalej len „koncepcia“) 

predstavuje základný dokument definujúci strategické priority Slovenskej republiky (ďalej 

„SR“) v oblasti predchádzania a eliminácie radikalizácie, extrémizmu a s nimi spojenej 

protispoločenskej činnosti ohrozujúcej základné práva a slobody osôb a základy demokratického 

právneho štátu. Potreba jej prijatia a realizácia v nej navrhnutých opatrení vyplýva jednak z 

dôvodu ochrany týchto hodnôt zakotvených v Ústave SR, medzinárodných dohovoroch v oblasti 

ľudských práv, ktorými je SR viazaná, ako aj z ostatných dokumentov strategickej povahy v 

tejto oblasti. Zároveň je koncepcia premietnutím úloh zo Stratégie vnútornej bezpečnosti 

Európskej únie (ďalej „EÚ“) v oblasti predchádzania násilnému extrémizmu a radikalizácii1 .  

Aj keď situáciu v oblasti radikalizácie a extrémizmu možno v SR považovať za stabilnú 

a bez významnejších incidentov ohrozujúcich stabilitu štátu, je potrebné, aby sa k možným 

zmenám pristupovalo predvídavo a najmä s ohľadom na okolité štáty, či celkovú bezpečnostnú 

situáciu v Európe. Nárast radikalizácie obyvateľstva v krajinách za hranicami EÚ postihnutých 

vnútornými konfliktami, vznik ozbrojených skupín s extrémistickou ideológiou v týchto 

oblastiach a zapájanie občanov krajín EÚ do takýchto konfliktov totiž priamo ovplyvňuje aj 

bezpečnostnú situáciu krajín EÚ, vrátane Slovenska. Je zrejmé, že je predovšetkým potrebné 

zamerať sa na prevenciu radikalizácie a elimináciu faktorov, ktoré ju podmieňujú. Vzhľadom na 

vysokú mieru prepojení a spolupráce domácich extrémistických subjektov s extrémistickými 

organizáciami a skupinami v okolitých štátoch sú práve podnety zo zahraničia významné pri 

http://www.minedu.sk/data/att/13481.pdf
http://www.minedu.sk/data/att/13481.pdf
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formovaní nových trendov, metód pôsobenia, organizovania a zmien ideológie v rámci 

extrémistickej scény v SR.  

V dnešnej dobe, kedy je vďaka masovému rozšíreniu internetu prístup k informáciám 

jednoduchší ako kedykoľvek predtým, je nevyhnutné, aby sa pozornosť spoločnosti zamerala na 

zvyšovanie povedomia verejnosti a zvlášť niektorých ľahko ovplyvniteľných skupín o 

nebezpečenstve ktoré extrémizmus a s ním súvisiace javy predstavujú pre celú spoločnosť a 

každého jednotlivca v nej.  Je potrebné sústrediť sa a vyhľadať najzraniteľnejšie skupiny 

obyvateľstva a veľmi jasne a presne zamerať odkaz, ktorým sa SR dištancuje od akceptácie 

prejavov, ktoré by pôsobili nenávistne voči skupinám obyvateľstva pre dôvody akými sú rasa, 

farba pleti, pohlavie, etnická, či národnostná príslušnosť, sexuálna orientácia alebo náboženské 

vyznanie. 

Extrémizmus je téma, o ktorej je potrebné hovoriť. Je potrebné ho potláčať od 

samotného zárodku a práve preto má koncepcia, odrážať vôľu celej spoločnosti predchádzať a 

zamedziť prejavom extrémizmu a procesu radikalizácie. Keďže radikalizáciu a extrémizmus 

môže spoločnosť nečinnosťou a ľahostajnosťou podnecovať, v obsahu koncepcie je stanovený 

ambiciózny cieľ a to zamedziť radikalizácii prostredníctvom vzdelávania a zvyšovania 

povedomia spoločnosti. Len efektívnym a racionálnym prístupom je možné predchádzať 

následkom radikalizácie a extrémizmu a preto bol na tento účel oslovený celý rad subjektov, 

ktoré vyjadrili súhlas so spoluprácou na príprave koncepcie a aktívne sa spolupodieľali. 

Hlavné strategické ciele koncepcie  so zreteľom na situáciu na Slovensku a na vývoj 

extrémistickej scény za obdobie posledných rokov boli stanovené štyri základné strategické 

ciele koncepcie. Ich spoločným cieľom je predchádzať a zamedziť radikalizácii vedúcej k 

extrémizmu formou skorej intervencie a systematickým vzdelávaním jednotlivých cieľových 

skupín.  

a) Posilniť odolnosť komunít a jednotlivcov voči nedemokratickým ideológiám a 

extrémizmu. Obsahovo sa tento cieľ zameriava na usmernenie toku informácií takým 

spôsobom, aby sa dostali k adresátom, ktorí získajú dôveru voči zodpovedným inštitúciám. 

Tento cieľ je sledovaný najmä zapojením viacerých subjektov do procesu zvyšovania odolnosti 

komunít. Ďalej je prostredníctvom dostupných nástrojov, napr. zberom údajov o obetiach 

trestných činov extrémizmu, zvýšením dôvery obetí voči Policajnému zboru (ďalej „PZ“) 

potrebné získavať informácie o latencii tohto druhu trestnej činnosti a na ich základe poskytnúť 

spoločnosti ucelený pohľad na stav trestných činov extrémizmu a rasovo motivovaných 

trestných činov.  
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b)  Zvyšovať povedomie o prejavoch a spoločenskej závažnosti extrémizmu a 

následkoch radikalizácie. Realizovať vzdelávanie v oblasti radikalizácie, extrémizmu a ich 

prejavov, upozorňovať na ich nebezpečenstvo prostredníctvom masmédií a vzdelávania 

vybraných cieľových skupín za účelom vytvorenia určitého systematického rámca je jedinou 

možnosťou ako dosiahnuť želaný stav v oblasti vzdelanosti a povedomia spoločnosti o týchto 

javoch.  

c)  Efektívne monitorovať a odhaľovať trestné činy extrémizmu, stíhať ich 

páchateľov. Úlohy smerujúce k naplneniu cieľa sledujú najmä zabezpečenie efektívnej výmeny 

informácií, analyzovať a zvážiť potrebu aktualizácie niektorých ustanovení trestnoprávnych 

kódexov, monitorovať mieru radikalizácie spoločnosti a extrémistickú činnosť prostredníctvom 

zainteresovaných subjektov a v rámci ich možností.  

d) Vytvárať inštitucionálne a personálne kapacity pre štátne orgány plniace úlohy 

vo veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu. 

Obsahovo ide o vytvorenie účinných nástrojov po organizačnej stránke, vyčlenenie špecialistov 

a s tým súvisiace vzdelávanie týchto osôb, následné nastavenie mechanizmov, ktorými sa budú 

zabezpečovať úlohy súvisiace s ochranou ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a 

bezpečnosti štátu. V podstate ide o analýzu, zlepšenie a zabezpečenie efektívneho fungovania 

bezpečnostných zložiek. 

Uvedené štyri ciele sa dopĺňajú a len vzájomne môžu dopomôcť vytvoriť ucelený 

spoločenský rámec pre efektívny boj s extrémizmom. Len splnením všetkých štyroch 

strategických cieľov sa dá dosiahnuť účel koncepcie, ktorým je efektívny, aktívny a 

multidisciplinárny boj proti radikalizácii a extrémizmu, jeho prejavom a sympatizantom, ale 

najmä spoločenským dôsledkom.  

Pri napĺňaní cieľov vytýčených v koncepcii je kľúčová aktívna účasť celej občianskej 

spoločnosti a jej jednotlivých aktérov – akademickej obce, mimovládnych organizácií, médií či 

jednotlivých občanov. Ochrana demokracie a jej základných atribútov pred snahami o jej 

narušenie totiž nemôže byť len úlohou orgánov štátu ale je v záujme všetkých jej občanov. Z 

tohto dôvodu sú v rámci koncepcie navrhnuté úlohy, ktoré umožnia zapojenie aj iných subjektov 

do napĺňania jej strategických cieľov.  

 

Slovenská republika je multikultúrnou krajinou, na ktorej území žije 13 národnostných 

menšín. Tieto národnostné menšiny majú rozdielne kultúrne, sociálne a politické ambície, sú 

ovplyvnené rozdielnym historickým vývojom a ich vzájomný vzťah s majoritnou etnickou 
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spoločnosťou je odlišný. Pozitívne alebo negatívne postoje k národnostným menšinám majú 

veľmi veľký vplyv na postavenie a pripísaný status ich reprezentantov v spoločnosti. Je 

nevyhnutná prítomnosť tolerancie, akceptácia iných a vzájomná komunikácia vo vzťahu k 

národnostným menšinám. Z toho dôvodu je potrebné bojovať proti predsudkom a stereotypom, 

predchádzať všetkým formám diskriminácie, budovať viac tolerantnú a otvorenú spoločnosť na 

všetkých jej úrovniach. Pod pojmom extrémizmus môžeme chápať súhrn verbálnych, 

grafických, fyzických a iných aktivít s ideologickým kontextom, ktoré sú realizované 

jednotlivcom alebo skupinou. Tieto aktivity sa zameriavajú spravidla na blízke okolie, alebo 

na vopred zvolené ciele, útočiace proti spoločenskému zriadeniu, proti princípom zakotveným v 

ústave a zákonoch, proti parlamentne demokratickej forme vlády a proti humanitným princípom.  

Extrémistické postoje zaujímajú predovšetkým mladí ľudia, ktorí sú vo zvýšenej miere 

prístupní novým myšlienkam a extrémom, sú ľahšie infikovateľní myšlienkami rôznych siekt, 

reformných a ochranárskych združení, sú prístupnejší anarchistickým ideám, ale i rôznym 

pseudo-vlasteneckým názorom. Dôvody tejto vnímavosti sú rôzne, predovšetkým však 

spočívajú v sociálno-psychologických aspektoch. Patrí k nim predovšetkým proces dospievania, 

osamostatňovania sa, emancipácie a vlastnej identifikácie, ktorý je sprevádzaný kritickými 

postojmi ku spoločnosti, rodine a ku generačným konfliktom. K tomu v súčasnej dobe prispieva 

predovšetkým absencia životnej perspektívy, absencia rodinného zázemia, pozitívnych 

životných vzorov, prázdnota a nenaplnenie voľného času. Extrémizmus v najširšom slova 

zmysle môžeme pokladať za sociálno-psychologický jav, ktorý ovplyvňuje správanie tak 

individuálne ako aj skupinové. Niet pochýb o tom, že v dnešných časoch sa šíri ako „sociálna 

nákaza“ aj v populácii dospievajúcich a adolescentov. 

 

Čo môže urobiť škola ako prevencia voči extrémizmu? 

Predovšetkým zapájať žiakov do projektov a aktivít súvisiacich s ľudskoprávnou tematikou 

s využitím aktivizujúcich metód a foriem práce. Pravidelne monitorovať správanie žiakov, 

odhaľovať rizikové správanie jednotlivcov a eliminovať rozvoj sociálne patologických prejavov 

v ich správaní, zlepšiť spoluprácu triednych učiteľov, výchovných poradcov a koordinátorom 

prevencie. 

 

2. Cieľom je predovšetkým monitorovať názory a postoje žiakov v danej problematike ,  viesť  

ich k tolerancii  medzi školopovinnou mládežou,  poskytnúť im rady v oblasti prevencie 

kriminality a určenými aktivitami eliminovať prípadne prejavy extrémizmu.  
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3. Hlavné metódy a formy práce so zreteľom na vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti,  

záujmy a ich rodinné  prostredie 

 

 rozhovory, besedy, 

 vhodné využitie predmetnej témy vo vyučovacích hodinách, 

 práce na triednických hodinách,  

 organizovanie športových aktivít,  

 nástenky, plagáty,  

 monitorovanie správania a postojov žiakov, 

 rozhovory s rodičmi, 

 akcie organizované žiackym parlamentom. 

 

 

4.  Aktivity ku koncepcii v priebehu školského roka 2019/2020  

Aktivita č. 1  

Názov: Európsky týždeň športu (23.9.-30.9.2019).  

Zodpovední: Mgr. Hrabčáková, Mgr. Buraľová, Mgr. Kačmár, Mgr. Dzuracká, Mgr. Tkačová 

Termín: september /3.9.- 30.9.2019 

 

Aktivita č. 2  

Názov: „Deti rôznych kútov Zeme“ – na hodinách VYV v 1. – 4. ročníku tematický zobraziť 

ľudí z iných krajín. 

Zodpovední: Mgr. Katarína Hrabčáková , Mgr. Buraľová, učitelia VYV na 1. stupni       

Termín: október 2019 

 

Aktivita č. 3  

Názov: Nástenná prezentácia na tému – Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu  

so žiakmi 2.stupňa  

Zodpovední: Mgr. Katarína Hrabčáková a učitelia VYV na 2.stupni 

Termín: november 2019 
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Aktivita č. 4  

Názov: Beseda a diskusia na tému: ,,Extrémizmus,, - určené pre žiakov 2.stupňa ZŠ,  

Prednášajúci:  odborný policajný pracovník 

Zodpovedná: Mgr. Katarína Hrabčáková  

Termín: december 2019 

 

 

 

 

Tento plán je otvorený, v prípade potreby môže byť v pláne uskutočnená 

zmena. 
Plán schválil riaditeľ ZŠ, Školská ulica 54/21,Slovenská Kajňa:       Mgr. Marián Oľšav 

Dňa:28.08.2019 Vypracoval: Mgr.Ľudmila 

Fecurová,  Mgr.Katarína 

Hrabčáková 
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Príloha M:               Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva 

                                                  s výhľadom do roku 2020 

 

 Všeobecné východiská 

 

Sme svedkami neustálych a čoraz rýchlejších zmien. Svet sa viac prepája, globalizuje, 

kybernetizuje, virtualizuje, digitalizuje a jeho komplexita rastie. Digitálne technológie a nové 

médiá  čoraz výraznejšie prenikajú do rôznych oblastí života. Stali sa štandardom vo 

vzdelávaní, v priestore vedy a výskumu, využívajú sa aj v práci s mládežou, ale aj v športe už 

v mnohých vyspelých krajinách. Ich zavádzanie vyžaduje systematickú a komplexnú podporu 

zameranú nielen na správnu prax ich využitia, ale aj na meniace sa životné a aj učebné štýly 

spoločnosti. 

Rastúci rozsah a škála digitálnych technológií a rôznorodosť kontextov ich uplatňovania 

poukazujú na to, že informatizácia a digitalizácia je prierezového a multikauzálneho 

charakteru. Agendy rezortu školstva zasahujú na mnohých miestach vo vertikálnej aj 

horizontálnej úrovni. Ich nasadzovanie si vyžaduje tiež rezortnú, medzirezortnú, 

medzisektorovú a medzinárodnú spoluprácu. Napriek hospodárskej kríze posledných rokov 

odvetvie informačných a komunikačných technológií ďalej rástlo a  SR má podľa výsledkov 

viacerých štúdií potenciál pre rast internetovej ekonomiky. Prognózy do roku 2020 uvádzajú 

20% nárast pracovných miest, ktoré budú vyžadovať vyššiu úroveň digitálnych zručností a 

kompetencií. Na druhej strane sa už niekoľko rokov po sebe počet absolventov týchto smerov 

v Európe znižoval a neprodukuje sa dostatok technicky kvalifikovaných pracovníkov, ktorí by 

obsadili rastúcu ponuku voľných pracovných miest. 

 

Kľúčové oblasti rezortu školstva vo vzťahu k  informatizácii a digitalizácii 

Z hľadiska informatizácie a digitalizácie je potrebné v oblasti kvality vzdelávania riešiť 

nasledovné nedostatky: 

 nedostatočné integrovanie digitálnych technológií do edukačného procesu, ktoré sa 

podieľa na zníženej motivácii a dôvere žiakov vo formálne vzdelávanie, 

nakoľko prehlbuje odstup školy od externého prostredia, v ktorom sú digitálne 

technológie dostupné a využívané v oveľa väčšej miere, 

 nedostatočná motivácia a flexibilita pedagogických zamestnancov, ktorým chýba 

tréning v  digitálnych technológiách. Kritická je absencia transparentných 
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motivačných nástrojov pre pedagogických zamestnancov zvyšujúcich kvalitu 

vzdelávania, 

 výrazné rozdiely v úrovni digitálnych zručností a kompetencií u pedagogických 

a odborných zamestnancov a s tým spojená rozdielna úroveň kvality prípravy 

učiteľských kandidátov a pedagogických profesionálov v oblastiach ako: informačná, 

mediálna a digitálna gramotnosť; kritické myslenie; využívanie digitálnych 

technológií vo výchovno-vzdelávacom procese v zmysle súčasných konceptov 

vzdelávania a pod., 

 nedostatočná previazanosť výučby budúcich pedagógov s praxou v spoločnostiach, 

ktoré podnikajú v oblasti informačných technológií 

 nedostatočná metodická podpora pre didaktické využitie digitálnych technológií, 

nedostatočná podpora konceptov digitálneho vzdelávania, nízka úroveň riadenia 

kvality v oblastiach kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov, 

edukačného obsahu a metodík vzdelávania. 

 

Flexibilita a interoperabilita vzdelávacieho systému, vedy a výskumu 

Súčasná podoba štátom definovaného vzdelávacieho obsahu (obsiahnutá v štátnych 

vzdelávacích programoch a školských vzdelávacích programoch) a plánovacích, riadiacich a 

kontrolných procesov je málo flexibilná vzhľadom na požiadavky trhu práce a výsledky 

pedagogicko-psychologických výskumov. To má za následok nízku uplatniteľnosť 

absolventov na trhu práce. V oblasti vedy a výskumu sledujeme nedostatočné prepojenie 

výskumu s praxou a nedostatočnú vedeckú spoluprácu. To sa podpisuje na podpriemerných 

výsledkoch slovenského vedecko-výskumného sektora (napr. nízky počet komerčne 

uplatniteľných inovácií, bibliometrické a scientometrické ukazovatele, vytváranie spoločných 

výskumno-vývojových centier s hospodárskymi subjektmi).  

 

Tieto trendy majú výrazné negatívne ekonomické dopady na ekonomiku štátu. V oblasti 

flexibility a interoperability vzdelávacieho systému, vedy a výskumu je preto potrebné riešiť 

tieto nedostatky: 

 chýbajúca pružnosť súčasného systému školstva, vedy, výskumu a športu pri 

reagovaní na potreby praxe a trhu práce, 

 nedostatočná prepojenosť vecných politík rezortu s dlhodobou verejnou politikou 

informatizácie spoločnosti, 
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 silná zotrvačnosť tradičných vzdelávacích konceptov a ich konzervativizmus, 

 problémy vyvolané kurikulárnou transformáciou, nedostatočné využívanie digitálnych 

technológií v centrálne riadených, plánovacích a kontrolných procesov, ktoré sú 

v kompetencii rezortu, 

 nízka flexibilita súčasnej podoby štátom definovaného vzdelávacieho obsahu 

vzhľadom na požiadavky trhu práce a výsledky pedagogicko-psychologických 

výskumov. 

 

Prioritné strategické oblasti rozvoja 

 Na základe identifikovaných problémových oblastí Koncepcia definuje tieto prioritné 

strategické oblasti rozvoja: 

a. infraštruktúra a súvisiace vybavenie pre informatizáciu a digitalizáciu rezortu školstva, 

b. elektronické služby rezortu na centrálnej a regionálnej úrovni, 

c. digitálny edukačný obsah, 

d. digitálne zručnosti a kompetencie, 

e. medzisektorová, medzirezortná a medzinárodná spolupráca. 

 

Cieľ Koncepcie informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020. 

 

Hlavným cieľom Koncepcie je zadefinovať potreby a aktivity v oblasti informatizácie a 

digitalizácie rezortu školstva v nasledujúcich rokoch tak, aby inštitúcie spadajúce pod rezort 

MŠVVaŠ SR mohli zvyšovať svoju kvalitu a aby im rezort poskytol adekvátnu podporu.  

Prostredníctvom informatizácie a digitalizácie chce koncepcia primerane reagovať na potreby 

praxe, trhu práce a celosvetové a európske trendy. 

 

 Hlavné úlohy vyplývajúce z Koncepcie informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s 

výhľadom do roku 2020. 

 

a. zvyšovanie kompetencií kladené digitálnym vekom na strane pedagogických a odborných 

zamestnancov, detí, žiakov a študentov 

Termín: priebežne     Zodpovední: všetci vyučujúci  
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b. podporovať rozvíjanie digitálnych zručností žiakov, študentov a pedagogických 

zamestnancov v rôznych kontextoch (používanie, bezpečnosť, etika, atď.), 

Termín : priebežne     Zodpovední: všetci vyučujúci 

 

 

4. Metódy a formy práce 

rozhovory, besedy, využitie IKT na rôznych hodinách vyučovania, propagačné materiály 

 

Plánované aktivity v školskom roku  2019/2020 

 

 V tomto školskom roku sme sa rozhodli do tohto procesu a celkovo do života školy 

zapojiť viac samotných žiakov ako to bolo doteraz. Chceli by sme, aby sa samotný žiaci 

s pomocou IKT a digitálnych mobilných technológií sami podieľali na propagácii školy 

a dokumentovaní života školy mimo priameho vyučovacieho procesu. 

 Naša škola sa okrem iného prezentuje svetu na vlastnej internetovej stránke 

www.zsslovkajna.edupage.org a na facebookovej stránke Základná škola Slovenská Kajňa. 

A práve tu je priestor pre našich žiakov a ich pohľad na život na škole.  

 V spolupráci so žiackym parlamentom chceme docieliť, aby žiaci „dokumentovali“ 

vlastnými očami cez objektív fotoaparátu mobilného telefónu takmer všetky akcie, ktoré sa 

počas roka uskutočnia na našej škole. Či už to budú „veľké akcie“ typu Vianočná akadémia 

a Žiacky ples, alebo menšie ale nemenej podstatné ako je napríklad Pasovanie prvákov. 

Uvedomujeme si, že sa snažíme cielene zakazovať používanie mobilných telefónov na škole, 

ale toto bude výnimky, ktorá potvrdzuje pravidlo. Používanie telefónov bude aj naďalej 

zakázane, čo sa týka vyučovanie.  

 Vytvorené fotografie a videá našich žiakov, budú spracované a umiestnené na 

horeuvedených stránkach v samostatnej sekcii, oddelené od oficiálnych záznamov školy. 

Každý návštevník našich stránok si bude môcť pozrieť záznam z našich vybraných akcií aj 

z pohľadu samotných žiakov.  

 Je len na nás, vyučujúcich a pracovníkoch školy, aby sme deti usmernili, pomohli im, 

aby mali naši žiaci na konci dobrý pocit z toho, že ich fotografie alebo videá, sú umiestnené 

na našich stránkach a že pomohli zviditeľniť našu školu. 

Tieto naše plány by sme chceli realizovať na čo možno najväčšom počte akcií počas 

školského roka.  

http://www.zsslovkajna.edupage.org/
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Žiaci elektronicky spracujú digitálne záznamy z týchto akcií: 

 

September: Účelové cvičenia 

Október: Pasovanie prvákov, Plody jesene 

November: Záložka do knihy spája školy 

December: Vianočná akadémia, Mikuláš 

Január: Polročný karneval 

Február: Žiacky ples 

Marec: Aktivity v knižnici 

Apríľ: Deň Zeme  

Máj: Noc v škole 

Jún: Deň detí, účelové cvičenia 

 

Zodpovední: Ing. Pavol Žec, Mgr. Milada Buraľová a všetci vyučujúci. 

 

 V tomto školskom roku by sme chceli ďalej podporovať žiakov vo vytváraní 

digitálneho obsahu, čo sa týka samotného vyučovania. V rámci projektov, ktoré naši žiaci 

vypracúvajú na jednotlivých predmetoch, je potrebné viesť žiakov k tomu, aby dané projekty 

spracovali digitálne formou prezentácií alebo referátov poprípade pracovných listov. Tieto 

referáty by sa dali eventuálne použíť aj ako pomôcka na vyučovacej hodine alebo ako 

pomôcka pre iných žiakov pri ich príprave na vyučovaciu hodinu. 

 

Termín: Raz za polrok vypracovať jeden projekt z každého predmetu digitálnou 

formou. 

Zodpovední: Vyučujúci daného predmetu a Ing. Pavol Žec 

 

 Mimo týchto akcií je ale potrebné viesť žiakov k minimalizovaniu používania 

mobilných telefónov a naďalej dbať nad dodržiavaním používania mobilných telefónov 

žiakmi na vyučovaní. 

Termín: Celý školský rok 

Zodpovední: Všetci vyučujúci 
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 Na vyučovacích hodinách viac zapájať žiakov do práce s IKT, podporovať ich v tom, 

no zároveň ich usmerňovať, aby sa IKT neobmedzilo len na zábavu, ale hlavne na výučbu. 

Termín: Celý školský rok 

Zodpovední: Všetci vyučujúci 

 

 

 

Tento plán je otvorený, v prípade potreby môže byť v pláne uskutočnená 

zmena. 
Plán schválil riaditeľ ZŠ, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa:           Mgr. Marián Oľšav 

Dňa: 28.08.2019                   Vypracoval: Ing.Pavol Žec 
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Príloha N:                   Koncepcia výchovy a vzdelávania národnostných menšín  

 

Všeobecné východiská 

 

Zmyslom koncepcie výchovy a vzdelávania národnostných menšín je vytváranie vhodných 

podmienok na rovnoprávne vzdelávanie všetkých občanov Slovenskej republiky, príslušníkov 

štátotvorného národa a všetkých príslušníkov národnostných menšín.  Ovládanie štátneho 

jazyka je potrebné považovať za stmeľujúci článok všetkých občanov žijúcich na Slovensku, 

keďže prostredníctvom neho sa vytvára prostredie vzájomného porozumenia, vzájomnej 

spolupatričnosti občanov žijúcich v jednom štáte, formovanie a upevňovanie povedomia a 

spoločnej zodpovednosti za osudy štátu. To je cesta, ako upevňovať všetky vymoženosti 

demokracie a využívať naplno všetky občianske slobody vrátane slobody prejavu a 

rovnoprávnosti v oblasti výchovy a vzdelávania. 

 

História Slovenskej republiky a jej geografická poloha sa zreteľne prejavili na národnostnej 

štruktúre obyvateľstva krajiny. Na základe sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 

sa 85,8% obyvateľov Slovenskej republiky hlásilo k slovenskej národnosti, ostatní obyvatelia 

SR 14,2%, sa hlásili k národnostným menšinám, 9,7% k maďarskej, 1,7% k rómskej, 0,8% k 

českej, 0,4% k rusínskej, 0,2% k ukrajinskej, 0,1% k nemeckej a 1,3% k inej a nezistenej 

národnosti1). Táto skutočnosť sa prejavila aj v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v 

Slovenskej republike. Vplyvom vzdelávacej politiky štátu od povojnového obdobia do roku 

1989 sa uskutočňoval výchovno-vzdelávací proces v školách a školských zariadeniach s 

vyučovacím jazykom alebo s výchovným jazykom pre maďarskú národnostnú menšinu a s 

vyučovaním materinského jazyka pre ukrajinskú národnostnú menšinu. Po roku 1989 si 

uplatnili právo na vzdelávanie aj v materinskom jazyku nemecká, rusínska a rómska 

národnostná menšina. 

 

Školy s výchovným a vyučovacím jazykom národnostných menšín a s vyučovaním jazyka 

národnostných menšín tvoria neoddeliteľnú súčasť výchovno-vzdelávacej sústavy v 

Slovenskej republike. Vzdelanie dosiahnuté na týchto školách je rovnocenné so vzdelaním na 

školách s vyučovacím jazykom slovenským. Výchovno-vzdelávací proces v školách s 

vyučovacím jazykom a s vyučovaním jazyka národnostných menšín sa uskutočňuje v súlade 

so schválenou pedagogickou dokumentáciou, ktorými sú: učebné plány, učebné osnovy a 
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vzdelávacie štandardy pre všetky vyučovacie predmety, ktoré schválilo Ministerstvo školstva 

Slovenskej republiky. Školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín sú súčasťou 

výchovnovzdelávacej sústavy SR. Vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov patriacich 

k národnostným menšinám sa v rezorte školstva uplatňuje a dodržuje demokratické právo 

rodičov na voľbu vyučovacieho jazyka školy. 

 

Starostlivosť štátu o občanov patriacich k národnostným menšinám v rezorte školstva 

Existencia škôl s vyučovacím jazykom národností a s vyučovaním jazyka národností 

preukazuje konkrétne vyjadrenie uplatňovania národnostnej politiky v našej republike. 

Formovanie občianskej spoločnosti a demokratického vedomia zahŕňa aj riešenie problémov 

medzietnických vzťahov, čo okrem iného znamená, že vo výchovno-vzdelávacej sústave sa 

venuje pozornosť vzdelávaniu v materinskom jazyku príslušníkov národnostných menšín. 

Vyučovanie materinského jazyka národností je dôležitou podmienkou zachovania a 

pestovania kultúry národnosti. Zároveň je však potrebné vytvárať podmienky na to, aby si 

všetci žiaci mohli osvojiť štátny jazyk na úrovni umožňujúcej plnohodnotnú integráciu, 

spoločenské uplatnenie jednotlivca a utváranie vzťahu k vlasti - Slovenskej republike, 

spoločného štátu Slovákov a príslušníkov národnostných menšín. V závislosti od historického 

vývoja, stavu a intenzity národnostného povedomia, predchádzajúcich tradícií, ale aj 

spoločensko-ekonomických zmien, výchova a vzdelávanie príslušníkov národnostných 

menšín sa uskutočňuje: 

v školách s vyučovacím jazykom národností, kde sa všetky predmety vyučujú v materinskom 

jazyku národností a štátny jazyk sa vyučuje ako povinný predmet (základné školy a gymnáziá 

s vyučovacím jazykom maďarským); 

v školách s vyučovacím jazykom národností, kde sa niektoré predmety vyučujú v 

materinskom jazyku národností a niektoré podľa požiadaviek príslušnej národnostnej menšiny 

a podmienok školy v súvislosti s uplatnením sa na trhu práce v štátnom jazyku (školy s 

vyučovacím jazykom ukrajinským, s vyučovacím jazykom nemeckým, stredné odborné školy 

a stredné odborné učilištia s vyučovacím jazykom maďarským); 

v školách s vyučovaním jazyka národností, kde sa predmet materinský jazyk a literatúra 

národností vyučuje v jazyku národnostnej menšiny na základe požiadaviek rodičov a všetky 

ďalšie predmety sa vyučujú v štátnom jazyku (školy s vyučovaním rusínskeho jazyka, 

ukrajinského jazyka a nemeckého jazyka). 
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V súčasnosti na základe uplatnenia práva na vzdelávanie národnostných menšín v súlade s čl. 

34 Ústavy Slovenskej republiky sa výchovno-vzdelávací proces podľa druhov škôl 

uskutočňuje v týchto jazykoch národnostných menšín: 

 

a) maďarský jazyk 

materské školy (štátne, cirkevné) 

základné školy (štátne, cirkevné) 

stredné školy: gymnáziá (štátne, súkromné, cirkevné) 

  stredné odborné školy (štátne súkromné) 

  stredné odborné učilištia (štátne, súkromné) 

špeciálne školy (štátne pre telesne a mentálne postihnutých žiakov: osobitné školy, ZŠ pri 

zdravotníckych zariadeniach, ZŠ pre sluchovo postihnutých, pomocné školy, odborné 

učilištia) 

vysoké školy (štátne) - UKF Nitra, UK Bratislava 

 

b) ukrajinský jazyk (všetko štátne školy) 

materské školy 

základné školy 

gymnázium a stredná zdravotnícka škola 

vysoká škola (PU Prešov) 

 

c) nemecký jazyk (všetko štátne školy) 

materské školy 

základné školy 

vysoké školy (UKF Nitra) 

 

d) rusínsky jazyk (všetko štátne školy) 

základné školy 

vysoká škola (Rusínske oddelenie Ústavu národnostných štúdií a cudzích jazykov zriadeného 

pri rektoráte PU Prešov) 

 

e) rómsky jazyk, využívaný ako pomocný podporný jazyk (všetko štátne školy) 

materské školy 



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

 

 

 

 

prípravné ročníky základných škôl a osobitných škôl s vysokou koncentráciou rómskych 

žiakov 

Stredná umelecká škola v Košiciach 

vysoká škola (Katedra rómskej kultúry UKF Nitra a jej detašované pracovisko v Spišskej 

Novej Vsi). 

 Rómsky žiak v kontexte základnej školy 

 Oblasť výchovy a vzdelania Rómov možno považovať za pomyselný kľúč pri riešení 

problémov, ktoré vznikajú medzi majoritnou spoločnosťou a rómskym etnickým 

spoločenstvom. 

 Začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorý je prioritný, dieťa vstupuje na 

primárny stupeň vzdelávania označovaný v medzinárodnej a v slovenskej terminológii ako 

tzv. úroveň ISCED 1. Primárne vzdelávanie je jasne definovanou fázou a chápaný ako 

ontogeneticky významný stupeň vzdelávania – zahŕňa vek dieťaťa od 5 (6) do 10 (12) rokov. 

Primárne vzdelávanie môžeme chápať ako otvorený systém, kedy dochádza ku kladeniu 

základov potrebných pre celoživotný rozvoj a učenie, sprostredkovanie základných 

kultúrnych poznatkov, proces rozvoja jazykového potenciálu ako dôležitého nástroja pre 

úspech v ďalších fázach vzdelávania. Postavenie primárneho stupňa vzdelávania je v systéme 

celoživotného vzdelávania založené na kultivácii dieťaťa nevyhnutnej pre ďalší rozvoj 

človeka. Predškolský a mladší školský vek je rozhodujúci pre intelektuálny vývin dieťaťa, 

nakoľko do ôsmeho roku veku sa rozvinie až 80 % intelektuálneho potenciálu. Významne sa 

rozvíja jazykový kód a utvárajú sa niektoré hodnoty a postoje. 

 

 Rómske deti prichádzajúce do edukačného kontextu sú často vnímané ako 

handicapované. Pričom môžeme hovoriť o sociokultúrnom handicape, ktorý predstavuje 

obmedzenie v oblasti skúseností, návykov, ktoré sú v tomto prípade odlišné, resp. 

nedostatočné. Akákoľvek odlišnosť, aj keď funkčne bezvýznamná, sa nepriaznivo premieta v 

horšom hodnotení, ale najmä nižšom sociálnom statuse v porovnaní so situáciou jednotlivca, 

ktorý je vo všetkých zložkách v pásme normy. Odlišné dieťa následne nebýva spolužiakmi 

akceptované a môže sa stať, že ostáva absolútne izolované. Dôvodom je často fakt, že 

rovesníci mu nerozumejú, odpudzuje ich jeho zjav, správanie, obmedzené schopnosti či iné 

potreby a zvyky. Rómske dieťa sa pri svojom vstupe do kontextu vzdelávania stretáva s 

cudzím, niekedy až nepriateľským prostredím, ktorému musí zrazu odolávať samé, bez 
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pomoci rodičov. Prostredie školy je pre neho absolútne neznáme prispôsobené chápaniu a 

vkusu. 

 

 Dopad doterajších politík na situáciu rómskej komunity vo vzdelávacom systéme. 

 V uplynulých rokoch sa realizovali doslova desiatky rozsiahlejších a najmä malých 

experimentálnych overovaní (napr. nulté ročníky boli opakovane overované už od roku 1992, 

opakovane boli overované rôzne programy súvisiace so zavádzaním rómskeho jazyka do škôl, 

na Rómov zamerané učebné odbory na SOU). Množstvo projektov a experimentálnych 

overovaní financovaných z verejných prostriedkov, peňazí súkromných nadácií i prostriedkov 

zahraničnej pomoci preto navždy alebo na veľmi dlho ostalo v rovine experimentu. Navyše, k 

absolútnej väčšine takýchto experimentov nie je možné získať žiadne formálne vyhodnotenie 

a spätný pohľad ukazuje, že ak sa takéto vyhodnotenia aj realizovali, opakujúce sa 

experimenty v rovnakej oblasti na nich nie vždy stavali.  

 

 Celkovo aktivity vlády zjavne nedosiahli kritickú masu na zmenu situácie Rómov vo 

vzdelávaní. Ide síce o problémy, v ktorých je ťažké v krátkodobom horizonte očakávať 

výraznú zmenu, avšak rýchlosť, ktorou sa hľadajú riešenia je často nedostačujúca aj vo svetle 

ambícií priamo deklarovaných vládou: 

– (rómski) asistenti učiteľa – napriek opakovaným záverom experimentálnych overovaní v 

priebehu vyše 10 rokov i poznatkom zo zahraničia o efektivite využitia tohto mechanizmu, 

rómski asistenti začali v širšej miere pôsobiť na školách až v ostatných dvoch školských 

rokoch, a to najmä vďaka iniciatíve mimovládnych organizácií8. Dodnes nie je financovanie 

ich činnosti súčasťou štandardného normatívneho financovania a školám preto často pre ich 

zavedenie chýba motivácia. Právna úprava, ktorá umožnila týmto asistentom pôsobiť na 

školách mimo „experimentálnych“ projektov bez nutnosti učiteľskej kvalifikácie si takisto 

vyžiadala dlhé roky trvajúci boj a bola schválená až v roku 2002. 

– nulté a prípravné ročníky – experimentálne boli overované od začiatku 90. rokov 

a Slovenská republika na tieto experimenty opakovane v priebehu 90. rokov poukazovala v 

správach pre medzinárodné organizácie o opatreniach na odstránenie diskriminácie Rómov. 

Legislatívne zmeny potrebné na ich rozšírenie boli zavedené až v roku 2002 a nulté a 

prípravné ročníky stále nie sú prístupné na všetkých školách, kde je zjavný potenciál pre ich 

využitie. 
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– vyučovanie rómskeho jazyka a vyučovanie v rómskom jazyku – napriek záväzkom 

vyplývajúcim z Charty regionálnych a menšinových jazykov i Ústavy SR v súvislosti so 

vzdelávaním v materinskom jazyku, vyučovanie rómčiny je v štádiu experimentálneho 

overovania. Podľa Štátnej školskej inšpekcie sa používa rómčina vo vyučovacom procese iba 

výnimočne (najmä tzv. rómskymi asistentmi) a rozšírenie sa predpokladá podľa ŠPÚ najskôr 

v roku 2007. 

– nesprávne zaradené deti v špeciálnych školách pre deti s mentálnym postihnutím – o tomto 

probléme diskutuje expertná verejnosť minimálne od polovice 90. rokov a vláda ho 

opakovane vzala na vedomie už v 90. rokoch. Potrebné testovacie nástroje, ktoré by 

zohľadnili špecifiká rómskych detí zo sociálne zaostalého prostredia však vznikli až v rámci 

Phare projektu v roku 2004 a samé osebe nepostačujú na vyriešenie tohto problému s 

ďalekosiahlymi hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami. Podmienkou zmien v špeciálnom 

školstve je zmena školského zákona, o ktorej sa diskutuje už veľmi dlho. V čase prípravy tejto 

publikácie však ešte nebol k dispozícii návrh nového zákona a preto nie je možné posúdiť ako 

sa k tomuto problému zákon postaví..  

 

Cieľ Koncepcie výchovy a vzdelávania národnostných menšín 

Hlavné ciele navrhovanej koncepcie sú: 

• Skvalitnenie súčasného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách 

národnostných menšín. 

• Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom rozvoja komunikačných schopností 

a návykov v materinskom jazyku a v štátnom jazyku; odstránenie memorovania a zvýšenie 

motivácie žiakov k učeniu, rozvoj ich tvorivosti a samostatnosti, osvojenie si myšlienky 

celoživotného vzdelávania. 

• Rozvoj interkulturálnych kompetencií – akceptácia etnických, jazykových, kultúrnych a 

náboženských rozdielov.  

• Zvýšenie kvality, efektivity, účinnosti a inovatívnosti vzdelávania v školách a školských 

zariadeniach s vyučovacím a výchovným jazykom národnostnej menšiny, eliminovanie 

uniformizácie vyučovania. 

• Vypracovanie východísk pre tvorbu štátnych výchovno-vzdelávacích a školských výchovno-

vzdelávacích programov. 

• Inovácia metodológie osvojovania si slovenského jazyka v materských, základných a 

stredných školách s výchovným a vyučovacím jazykom národnostnej menšiny. 
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• Skvalitnenie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, a to v oblastiach 

informačných technológií, ovládania cudzieho jazyka (najmä učitelia 1. – 4. ročníkov) a 

slovenského jazyka v súčinnosti so slovenskou literatúrou. 

• Skvalitnenie metodickej pomoci učiteľom slovenského jazyka a literatúry a slovenského 

jazyka a slovenskej literatúry, ktorí pracujú na základných a stredných školách, v ktorých sa 

vzdelávajú národnostné menšiny. 

 

3. Hlavné úlohy vyplývajúce z Koncepcie výchovy a vzdelávania národnostných menšín 

1. Zamerať školskú politiku a prax na problematiku  antidiskriminácie, tolerancie a dôležitosti 

vzdelania pre budúce povolanie. 

Termín: školský rok 2018/2019   Zodpovedný: Varechajová 

 

2. Zabezpečovať možnosti zmysluplného trávenia voľného času pre národnostnú menšinu 

v škole, zvyšovať ich záujem o zapájanie do aktivít a podujatí na škole i mimo nej. 

Termín : školský rok 2018/2019   Zodpovedný: Varechajová 

 

4. Metódy a formy práce 

rozhovory, besedy, využitie témy diskriminácie vo vyučovaní, využívanie inovatívnych 

metód vo vyučovaní, propagačné materiály 
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Plánované  aktivity  v školskom  roku  2018/2019 

OKTÓBER 

Termín : v priebehu mesiaca  – Kultúra národnostných menšín – rozhlasová relácia. 

        Zodpovedný: Varechajová 

NOVEMBER 

Termín : 16. 11 2018 - Medzinárodný deň tolerancie – rozhlasová relácia  

        Zodpovedný: Varechajová  

DECEMBER 

Vianočná akadémia – rozvoj pozitívnych medziľudských vzťahov žiakov z národnostných 

menšín s ostatnými žiakmi  

        Zodpovedný: Varechajová 

JANUÁR 

Beseda na tému vzdelanie a moje budúce povolanie. (2. stupeň - na hodinách etickej výchovy) 

        Zodpovedný: Varechajová 

FEBRUÁR 

Školský karneval – rozvoj pozitívnych medziľudských vzťahov žiakov z národnostných 

menšín 

        Zodpovedný: Varechajová 

MAREC 

Diskusia na tému tolerancia - Zrealizovať na hodinách Etickej výchovy  

        Zodpovedný: Varechajová 

APRÍL     

8.4. 2019 – Deň Rómov – Rozhlasová relácia  

        Zodpovedný: Varechajová 

JÚN 

Pripraviť pre žiakov špeciálnych tried športovú súťaž 

        Zodpovedný: Varechajová 

 

Tento plán je otvorený, v prípade potreby môže byť v pláne uskutočnená 

zmena. 
Plán schválil riaditeľ ZŠ, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa:       Mgr. Marián Oľšav 

Dňa:31.08.2018          Vypracoval: Mgr.Martina Varechajová 
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Príloha O:  Koncepcia - Národný akčný plán na prevenciu obezity 
 

 
1.1 Charakteristika  

 

Slovenská republika na základe podpísania Európskej charty boja proti obezite (ďalej 

len „ charta“ ), na ministerskej konferencii 16. novembra 2006 v Istanbule ako reakciu na 

výzvu, ktorú pre zdravie predstavuje epidémia obezity, prijala na zasadnutí vlády Slovenskej 

republiky 9. januára 2008 Národný program prevencie obezity. Týmto krokom zároveň vláda 

Slovenskej republiky potvrdila, že zdravotníctvo a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky 

je jej prioritou. 

Slovenská republika svojou účasťou a aktívnym vystupovaním týmto deklarovala 

záväzok posilniť aktivity zamerané na boj proti obezite v súlade s chartou a posunúť túto 

problematiku medzi prioritné body. Ciele a úlohy vyplývajúce z Národného programu 

prevencie obezity boli plnené najmä prostredníctvom špecifických rezortných plánov, či 

programov, ktoré boli zverejnené Uznesením vlády číslo 19/2011 „Správy o plnení 

Národného programu prevencie obezity v Slovenskej republike za roky 2008 - 2010“ a 

Uznesením vlády číslo 294/2014 „Správy o plnení Národného programu prevencie obezity 

v Slovenskej republike za roky 2010 - 2013“. 

Na základe vyššie uvedených správ je vytvorený Národný akčný plán na prevenciu 

obezity na roky 2015 – 2025, ktorý tematicky vychádza z Národného programu prevencie 

obezity. 

 

 

1.2 Zámer 

Zámerom Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 – 2025 je 

posilniť aktivity vyplývajúce zo „Správ o plnení národného programu prevencie obezity 

v Slovenskej republiky za roky 2010 – 2014“ a vytvoriť spoločensky prospešný systém, ktorý 

povedie k zníženiu incidencie a prevalencie nadhmotnosti a obezity v populácii a eliminuje 

epidemický výskyt nadhmotnosti a obezity.  

Sekundárnym efektom programu je vo vzájomnej interakcii s preventívnymi programami, 

špecificky orientovanými na vybrané chronické neprenosné ochorenia, zníženie počtu nových 

prípadov ochorení súvisiacich s nadhmotnosťou a obezitou, ako aj zníženie výskytu a vplyvu 
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ostatných modifikovateľných rizikových faktorov týchto ochorení v súlade s 

„Odporúčaniami zdraviu prospešných pohybových aktivít vo všetkých sektoroch a WHO 

akčnom pláne pre implementáciu európskej stratégie pre prevenciu a kontrolu neprenosných 

ochorení 2012−2016. 

 

 

1.3 Výskyt nadhmotnosti a obezity v Slovenskej republike 

Z výsledkov štúdie EHES – European Health Examination Survey – Zisťovanie 

zdravia Európanov v Slovenskej republike u dospelej populácie vo veku od 15 do 64 rokov 

v roku 2011, trpí na Slovensku obezitou 13-15 % detí vo veku od 11 do 15 rokov, 

nadhmotnosťou 20% vo vekovej kategórii od 18 do 24 rokov, obezitou 41,74 % ľudí od 55 do 

64 rokov, v skupine od 18 do 64 rokov trpí obezitou 25,6 % a 36,2 % nadhmotnosťou. 

Dôsledky nadhmotnosti a obezity v Európe sú neúprosné: prevalencia obezity od roku 

1980 sa viac ako strojnásobila v mnohých európskych krajinách a tento nárast je sprevádzaný 

nárastom chronických neprenosných ochorení. Posledné odhady ukazujú, že v EÚ (ďalej len 

„EÚ“) dochádza k približne 2,8 miliónom úmrtí ročne v dôsledku príčin súvisiacich s 

nadhmotnosťou a obezitou. Z tohto dôvodu je potrebné apelovať na obyvateľov 

prostredníctvom osvetovej a preventívnej činnosti zameranej na zlepšenie a posilnenie zdravia 

počas celého života a nielen už pri manifestných zdravotných ťažkostiach. Preventívne 

intervencie zamerané na deti a mladých ľudí znamenajú návratnosť investícií v rámci 

liečebnopreventívnej starostlivosti o cca 6-10%, ak sú intervencie realizované už v ranom 

veku.  

Súčasný demografický vývoj v Európe s vyšším podielom staršej populácie naznačuje, že  

investície v rámci liečebno-preventívnej starostlivosti budú kontinuálne narastať. Na základe  

výsledkov VII. celoštátneho antropometrického prieskumu v roku 2011, realizovaného  

Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave v roku 2013, v spolupráci s Ústavom  

hygieny LF UK v Bratislave je zrejmé, že v porovnaní s rokom 2001 došlo takmer vo  

všetkých sledovaných vekových skupinách chlapcov aj dievčat, s výnimkou 16 ročných  

dievčat, k štatisticky významnému zvýšeniu priemernej telesnej hmotnosti, u chlapcov v  

rozsahu od 1,6 do 5 kg a u dievčat od 0,6 do 3,4 kg. U chlapcov sú vysoké prírastky nielen  v  

10.- 15. roku, kedy zaznamenávame ešte rastovú akceleráciu, ale významne vyššie (o 2,9 –  

3,8 kg) sú i v 16. – 18. roku, kedy výška stagnuje respektíve je nižšia oproti roku 2001. Kým  

v roku 2001 boli 18 roční chlapci v priemere o 0,6 kg ťažší ako v roku 1991, v roku 2011 boli  

oproti roku 2001 ťažší o 3,8 kg. Priemerná hmotnosť dievčat je v 18. roku vyššia oproti roku  

2001 o 1,7 kg . Medzi predchádzajúcimi dvomi dekádami 1991 a 2001 bol rozdiel v 18. Roku 

nevýznamný, iba 0,15 kg. Pri poslednom meraní sme intersexuálne rozdiely v telesnej 

hmotnosti chlapcov a dievčat v zmysle vyšších hodnôt u dievčat v priebehu puberty 
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nezaznamenali. Vo všetkých vekových skupinách boli chlapci ťažší respektíve v 10. roku 

majú rovnakú priemernú hmotnosť. V 18. roku života sú chlapci oproti dievčatám v priemere 

ťažší o 14,8 kg. 

 

 

1.4 Hlavné ciele 

V súlade so Strategickým rámcom starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030: 

Cieľ č. 1. 

- znížiť mieru obezity populácie zo súčasného 16,9 % obéznych z celej populácie 

Slovenskej republiky na 15,8 % podľa OECD. Cieľ vychádza z EU akčného plánu 

detskej obezity 2014 – 2020, ktorým je prispieť k zastaveniu nárastu nadhmotnosti a 

obezity u detí a mladých ľudí (od 0 do 18 rokov) a dospelých prostredníctvom 

opatrení v oblastiach výživy a pohybovej aktivity do roku 2025. 

Cieľ č. 2. 

- zníženie nedostatku fyzickej aktivity v kontexte Globálneho akčného plánu pre 

prevenciu a kontrolu chronických ochorení 2013 – 2020. 

 

2 Prioritné oblasti a opatrenia Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 

2015 – 2025 

 

Prioritné oblasti Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 – 2025 sa 

týkajú dvoch hlavných rizikových faktorov chronických neprenosných ochorení:, ktorými sú 

výživa a fyzická aktivita. Výživa a telesná aktivita ovplyvňujú zdravie spoločne aj nezávisle. 

Hoci účinky stravovania a telesnej aktivity na zdravie sa často ovplyvňujú, najmä vo vzťahu k 

obezite existuje dodatočný zdravotný úžitok, získaný z telesného pohybu, ktorý je nezávislý 

od stravovania a výživy; a zároveň existujú významné stravovacie riziká, ktoré sa nevzťahujú 

na obezitu. Zdravie je kľúčovým určujúcim faktorom rozvoja a ekonomického rastu 

spoločnosti. 

Ústrednou úlohou je spolupráca s ostatnými zainteresovanými subjektmi a partnermi 

s cieľom vytvoriť prostredie, ktoré umožňuje a podporuje také zmeny v správaní sa 

jednotlivcov, rodín a komunít, ktoré sú zdraviu prospešné a ktoré budú viesť k zníženiu 

chorobnosti a úmrtnosti. 
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2.1 Podpora zdravého štartu do života 

Priorita: Zabezpečiť účinný prístup v rannom štádiu čo najskôr 

Hmotnosť matky do tehotenstva a jej priberanie na hmotnosti počas tehotenstva sú dva 

z najdôležitejších prenatálnych faktorov obezity detí. Dojčenie je považované za najlepšiu 

voľbu pre matky, novorodencov a dojčatá, poskytuje nutričné a zdravotné výhody, ako 

napríklad vyššiu odolnosť voči infekciám. Výskum taktiež potvrdzuje, že deti, ktoré sú 

dojčené, majú znížené riziko obezity v neskoršom veku.  

V záujme zabezpečenia optimálnej podpory zdravia počas prvých rokov života dieťaťa je 

nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť vzdelávaniu a odbornej príprave 

zainteresovaných, zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o deti všeobecne; taktiež je 

potrebné zdôrazniť význam primárnej prevencie, ktorá by mala eliminovať rizikové faktory, 

vedúce k vzniku nadhmotnosti. 

 

2.2 Podpora zdravšieho prostredia v školách 

Priorita: Ustanoviť zdravie ako prioritu na školách 

Deti a mladí ľudia trávia väčšinu svojho dňa v škole a v rámci stravovania zvyčajne 

konzumujú aspoň jedno jedlo denne prinesené z domu alebo poskytované v rámci zariadenia 

školského stravovania. Zdravé prostredie v školách je dôležitým prvkom pri riešení otázky 

nadhmotnosti a obezity u detí a mladých ľudí. Z týchto dôvodov by sa pozornosť mala 

zamerať na to, aby jedlá, poskytované v rámci školského stravovania, spĺňali kritériá kladené 

na vyváženú výživu. 

 

2.3 Tvorba zdravej voľby 

Priorita: Zabezpečiť širokú dostupnosť zdravej voľby potravín pre deti 

Vhodná denná skladba potravín určená na konzumáciu je v súlade s odporúčanými 

výživovými dávkami v spolupráci zainteresovanými rezortmi. 

 

2.4 Obmedzenie marketingu a reklamy deťom a mládeže 

Priorita: Obmedziť vystavenie detí reklame na jedlo/nápoje s vysokým obsahom tukov, 

cukrov a soli 

S cieľom riešiť nadhmotnosť a obezitu u detí a mladých ľudí, je potrebné riešiť otázku 

marketingu potravín s vysokým obsahom tukov, cukrov a soli, cielene u týchto vekových 
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skupín. Zatiaľ čo dospelí môžu rozpoznať kedy sú terčom reklamy, deti a mladí ľudia 

nemusia nevyhnutne rozlíšiť reklamy a karikatúry. Deti sú zvlášť vnímavé a predstavujú 

ľahko ovplyvniteľnú cieľovú skupinu, pokiaľ ide o negatívnu reklamu podporujúcu rozvoj 

nezdravých stravovacích preferencií. 

 

2.5 Informovanie rodiny 

Priorita: Informovať a vzdelávať rodičov detí o vyváženom spôsobe stravovania a tzv. 

správnej voľbe potravín 

V snahe vytvoriť celoživotný vyvážený spôsob stravovania a zdravé životné 

návyky je potrebné začať uplatňovať intervencie od najútlejšieho veku s cieľom zvrátiť 

negatívne trendy výskytu nadhmotnosti a obezity u detí a mladých ľudí. Analýza údajov 

generovaných vo výskumnom projekte ENERGY ukázala, že faktory vedúce k nesprávnemu 

správaniu môžu byť výsledkom celého radu dôležitých faktorov na úrovni jednotlivca, 

domáceho a školského prostredia. Vplyv rodičov (formou vzoru, podporovateľa, 

stanovením pravidiel a hraníc s pomocou podnetných návykov rodičov) sa zdá byť 

rozhodujúcim. 

 

2.6 Podpora fyzickej aktivity 

 Priorita: zvýšiť pravidelnú účasť detí pri športe alebo iných fyzických aktivitách 

Fyzická aktivita hrá dôležitú úlohu pri udržiavaní zdravého životného štýlu. Existuje 

množstvo dôkazov o pozitívnom vzťahu medzi fyzickou aktivitou a duševným zdravím, 

duševným vývojom a kognitívnymi procesmi. Nielenže sú dostatočné a kvalitné hodiny 

telesnej výchovy s riadnym povzbudením a posúdením pokroku žiakov nutnosťou, ale 

„prostredie podporujúce fyzickú aktivitu" sa musí vytvoriť poskytnutím prístupu do 

priestorov pre aktívnu hru ako je školský dvor a športové haly. Aktívne prestávky by sa mali 

podporovať ako súčasť rozvrhu školy. Je potrebné zvýšiť počet hodín telesnej výchovy a 

rovnako zvýšiť ich kvalitu, nakoľko Slovensko patrí k členským štátom EÚ s najnižším 

počtom hodín telesnej výchovy. Je potrebné okrem zamerania sa na budovanie pohybových 

návykov v rannom veku aj na vybudovanie športových areálov a kvalitu telesnej výchovy. 

 

2.7 Monitorovanie a hodnotenie 

Priorita: Monitorovať a hodnotiť výživový stav detí/ dospelých a ich správanie 
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Rozvíjanie a riadenie cielených opatrení je možné na základe monitorovania 

zdravotného stavu a správania sa detí a mladých ľudí vo vzťahu k výžive a fyzickej aktivite. 

Nástroje monitoringu a hodnotenia budú rozvíjané, rovnako ako zdravotné ukazovatele, aby 

sa preskúmala implementácia EU Akčného plánu detskej obezity na konci roka 2020.  

Jednotlivé zdravotné ukazovatele budú zahrnuté v prípravnej fáze štúdie COSI, do 

ktorej sa Slovenská republika zapojí od septembra 2015. Pre dospelú populáciu je potrebné 

vypracovať databázu osvedčených postupov na miestnej, národnej úrovni, použijúc WHO 

NOPA nástroje "bodovania" prostredníctvom Národného prieskumu a údajov surveillance 

podľa výsledkov prieskumu EHIS a zvolenej metodiky. 

 

3 Ciele školského programu 

 

Cieľ národného akčného plánu na prevenciu obezity v školskom roku 2019/2020 na 

našej škole bude zlepšiť zdravotný stav žiakov . Poskytnúť žiakom informácie o zdravotne 

bezpečných potravinách, ktoré umožnia správnu výživu. Snažiť sa zmeniť stravovacie 

zvyklosti  - motivovať žiakov ku konzumácii ovocia a zeleniny a mliečnych výrobkov. 

Zmeniť  ich postoj k vlastnému zdraviu. Zabezpečiť vzdelávanie a dostatočné poskytovanie 

informácií o zásadách správnej výživy, výživovej skladbe potravín, nových druhov potravín a 

o  rizikách z nesprávnej skladby stravy s cieľom vybudovania zodpovedného postoja k 

vlastnému zdraviu a odstránenia nesprávnych stravovacích návykov u žiakov. Neustále viesť 

žiakov k sebapoznávaniu, k psychohygiene – kde psychický a duševný stav sa v plnej miere 

odráža na zdraví alebo chorobe. Stále podporovať pohybové aktivity našich žiakov 

i v krúžkovej a mimoškolskej činnosti. 

Cieľom bude tiež vytvoriť prospešný systém, ktorý povedie k zníženiu nadhmotnosti a 

obezity našich žiakov, tiež eliminovať súčasný výskyt nadhmotnosti a obezity a bude sa 

podieľať na znížení nových prípadov ochorenia súvisiacich  s obezitou. Pre dosiahnutie 

stanovených cieľov, boli stanovené štyri základné oblasti, v ktorých budú vykonávané 

aktivity školy. Týmito oblasťami sú výživa, pohybová aktivita, informatívne a poradenské 

programy a prezentácie a aktivity 

 

        Cieľom je u žiakov zvýšiť informovanosť v oblasti zdravej výživy a upriamiť pozornosť 

na dôležité aspekty zdravého životného štýlu  
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 výchova k správnym stravovacím návykom  

 zmena postoja k vlastnému zdraviu 

  rozvoj pohybových aktivít 

  zníženie príjmu energie z nezdravých potravín 

  obmedzenie spotreby saturovaných tukov  

 zvýšenie záujmu o zdravé potraviny ako ryby, kvalitné bielkoviny, strukoviny, orechy 

  zvýšenie záujmu o konzumáciu zeleniny a ovocia v čerstvom prírodnom stave  

 využitie ponuky krúžkov a voľnočasových aktivít zameraný na športovú činnosť a 

pohybové aktivity 

  pitný režim  

 zvýšenie pohybovej aktivity 

 

1. Výživa  

Opatrenia pre oblasť výživy sú zamerané na:  

o zníženie príjmu energie zo všetkých tukov,  

o obmedzenie spotreby živočíšnych tukov, najmä mäsa a mäsových výrobkov,  

o obmedzenie spotreby tučných mliečnych výrobkov,  

o zvýšenie spotreby rýb, kyslomliečnych výrobkov s nízkym obsahom tuku,  

o zníženie príjmu energie z voľných cukrov,  

o zvýšenie spotreby zeleniny a ovocia v čerstvom prírodnom stave,  

o zvýšenie spotreby strukovín, celozrnných výrobkov a orechov,  

o dodržiavanie pitného režimu.  

 

 

2. Pohybová aktivita  

Úroveň pohybovej aktivity žiakov nedosahuje potrebnú úroveň a zdraviu prospešná, 

kondičná pohybová aktivita nie je súčasťou ich bežného denného programu. Príčiny tohto 

stavu sú rôzne, no hlavnou príčinou tohto stavu je určite nedostupnosť športovísk pre 

všetkých žiakov a nedostatočná úroveň ich zdravotného povedomia.  

V oblasti pohybovej aktivity sú opatrenia zamerané na:  

o zníženie počtu žiakov, ktorí nevykonávajú žiadnu pohybovú aktivitu,  
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o zvýšenie počtu žiakov, ktorí vykonávajú aspoň 30 minút zdraviu prospešnej 

pohybovej aktivity denne,  

o využívanie všetkých dostupných možností na vykonávanie pohybovej aktivity,  

o umožniť žiakom voľné využívanie všetkých dostupných športovísk,  

o umožniť žiakom rozvíjať pohybovú aktivitu formou záujmovej činnosti žiakov,  

o voľno-časové aktivity zamerať na zmenu životného štýlu, organizovať športové 

aktivity a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy.  

 

3. Informatívne a poradenské programy  

Cieľom aktivít a úloh je výchova k zdravému spôsobu života, formovanie zdravého 

životného štýlu, dosiahnutie trvalej zmeny prístupu ku zdraviu. Za týmto účelom každoročne 

organizujeme na škole niekoľko podujatí a aktivít, ktorých cieľom je:  

o zvyšovať zdravotné povedomie žiakov,  

o voľnočasové aktivity zamerať na zmenu životného štýlu, organizovať 

vzdelávanie v oblasti zdravej výživy,  

o propagovať zdravý životný štýl,  

o zamedziť vznik diskriminácie na škole v dôsledku nadhmotnosti alebo obezity,  

o vytvoriť zdravie podporujúcich podmienok pre zamestnancov.  

 

 

4. Prezentácie a aktivity  

V rámci plnenia Národného akčného plánu na prevenciu obezity sa naša škola podieľa na 

realizácii projektov a programov:  

o účelové cvičenia,  

o športové krúžky, rôzne športové súťaže,  

o prezentácia tried na tému – „Svetový deň výživy – obezita a jej dopad na 

organizmus“,  

Za najdôležitejšie považujeme motivovať a vyzývať mladú populáciu všetkých 

vekových kategórií, aby sa zapájala a plnila doterajšie i pripravované aktivity. Preventívne 

opatrenia v boji proti nadváhe a obezite majú svoj význam. Nevyhnutné je však začínať s 

osvetou už u detí, u ktorých je možné najľahšie dosiahnuť zmenu spôsobu života. Národný 

akčný plán je celospoločenskou iniciatívou. Pozitívne výsledky si vyžadujú spoluprácu 
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a zodpovednosť všetkých zainteresovaných sektorov. Zapojením sa prispejeme k zmene 

súčasnej situácie. 

 

Zameriame sa na budovanie : 

Zručností : 

Zo zručností je to napríklad zručnosť a schopnosť vnímať potreby svojho tela – potrebu 

správneho  pohybu, schopnosť kontrolovať príjem a výdaj energie. . Tieto zručnosti deťom 

pomáhajú: 

- porozumieť potrebám svojho tela, 

- porozumieť, že zdravý životný štýl cestou, ako zlepšiť vlastný život a život ostatných, 

- porozumieť sebe, 

- uskutočňovať správne pohybové aktivity a aplikovať správnu životosprávu vo svojom 

živote. 

  

Vedomostí : 

      K vedomostiam možno zaradiť poznatky o zdravej životospráve, psychohygiene a 

pravidelnom športovaní. Tieto poznatky pomáhajú deťom chrániť si ich vlastné zdravie. 

 

Postojov : 

Z postojov je potrebné formovať: 

- uvedomenie si seba samého, schopnosťou mať rád seba takého akým som a mať rád 

 iných, 

- poznanie, že zdravie sa ťažko buduje, ale ľahko sa stráca, 

- proces rozhodovania, konania a preberania zodpovednosti za svoje zdravie.  

Takéto postoje pomáhajú deťom morálne sa vyvíjať a pripravujú ich na pozitívnu 

participáciu v spoločnosti. 

 

 

  

Výchovu a vzdelávanie k prevencii proti obezite v škole budeme  usmerňovať tak, aby sa 

stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory zdravého životného štýlu. Je 

dôležité vedieť, čo mám robiť, aby moje telo bolo v takom stave, ktorý mi zaručí silu a dobrý 

pocit - teda zdravie .  
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Vo výchove a vzdelávaní k prevencii proti obezite a k zdravému životnému štýlu na našej 

škole, by si mal žiak osvojiť vymedzené základné pojmy a zručnosti na aplikačnej úrovni 

prostredníctvom  zážitkového učenia. Vzdelávanie detí k prevencii proti obezite a k zdravému 

životnému štýlu s reálnym výsledkom  je možné len v prípade, že proces vzdelávania bude 

prebiehať v súlade s princípmi zdravej školy. Dôležité je naučiť sa porozumieť, čo konkrétne 

zdravie znamená a aký má pre človeka zmysel. Preto budú naši pedagogickí zamestnanci 

školy pracovať so žiakmi takým spôsobom , ktorý im pomôže udržať alebo vybudovať 

základy zdravia. 

Desatoro ako byť zdravý 

1. Prijímaj sám seba! Poznaj sám seba, svoje dary, prednosti a slabosti. Váž si sám 

seba, ale neber sa príliš vážne. 

2. Hovor o tom! O tom čo Ťa trápi, čoho sa bojíš, čo si vyčítaš, o svojich smútkoch, ale i 

radostiach, i úspechoch, Zdieľaná starosť je polovičná, zdieľaná radosť dvojnásobná! 

3. Buď aktívny! Život je rieka, raz plávame s prúdom, raz proti nemu. Vždy je za čím 

ísť a pred čím utekať. Kým sa hýbeme, žijeme, a naopak. 

4. Uč sa novým veciam! Stále je čo spoznávať a učiť sa. Skúsenosť je neprenosná. To, 

čo zvládneme, nás blaží, čo nezvládneme, aspoň sme vyskúšali. 

5. Stretávaj sa s priateľmi! Príbuzných si nevyberáme, ale priateľov áno. Sympatia, 

kamarátstvo, priateľstvo, náklonnosť, láska sú zdrojom opory a radostí života. 

6. Rob niečo tvorivé! Géniov je málo, ale tvorcom je každý z nás. Tvoriť môžeme v 

ateliéri i v záhrade, v divadle i dielni. Proces je dôležitejší ako výsledok. Výtvor 

možno skritizovať, ale to, čo pri tvorbe zažijeme, nám nikto nezoberie. 

7. Zapoj sa a pomôž! Pohyb krídiel motýľa v jednom kúte sveta môže spôsobiť búrku 

na jeho opačnom konci. Zaujímaj sa o to, čo sa deje vo svete. Politika, ekológia, 

charita, pomoc tým, ktorí to potrebujú dávajú zmysel nášmu vlastnému životu. 

8. Neváhaj požiadať o pomoc! Ak cítiš, že Tvoje bremeno je priťažké, bolesť prisilná, 

strata priveľká, strach neznesiteľný – nehanbi sa požiadať o pomoc. Odborníka alebo 

len spriaznenú dušu, niekoho, kto prežil podobné trápenie. 
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9. Oddychuj a uvoľni sa! Práca šľachtí, ale môže aj zabíjať. Uč sa aktívne i pasívne 

oddychovať, nachádzať nové zdroje radosti a uvoľnenia. Pre niekoho veselá 

spoločnosť, pre iného samota, pre niekoho šport, pre iného príroda. Aj dobré jedlo a 

pitie, či iné slasti (s mierou) vyvažujú stres všedného dňa. 

10. Zdolávaj prekážky! Uč sa brať životné problémy a prekážky ako výzvy a možnosti 

osobného rastu. Čo nás nezbije, to nás posilní... a je potom o čom rozprávať vnúčatám. 

11. Neboj sa snívať! Snívajme v noci i cez deň. V snoch sa môžeme vznášať a dokázať 

úžasné veci. Nie všetky sny sa (našťastie) naplnia, ale niektorým sa môžeme aspoň 

priblížiť. 

12. Ži teraz a tu! Príliš mnoho minulosti nám bráni vzlietnuť a primnoho budúcnosti nám 

nedovolí pevne sa rozkročiť na zemi. Ži teraz a tu, najlepšie ako vieš, lepší život 

nemáš! 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY ZAMERANÉ NA PREVENCIU OBEZITY V ŠKOLSKOM 

ROKU 2019/2020 : 

 

 

 

September: 

- triednické hodiny využiť na propagáciu zdravého života a na pobyt a pohyb v prírode 

zodpovední: triedni učitelia  

 

 

- 28. september - Svetový deň mlieka na školách – beseda,  Vytváranie výrobkov 

z krabíc od mlieka, kvíz – čo vieme o mlieku 

zodpovedná: Mgr.Petrová + uč. 1. – 4. roč 

 

 

Október:  

- pri príležitosti Svetového dňa výživy vyhlásiť „Svetový deň výživy“ zameraný na 

spotrebu ovocia a zeleniny, obohatenie stravy o minerály a vlákninu, dodržiavanie 

pitného režimu, súťaž o najchutnejší koláč s použitím surovín z výstavky plodov 

jesene o vytvorenie najkrajšej misy z ovocia a zeleniny – pečieme koláče súťaž žiakov 

o najchutnejší koláč  

zodpovední: Mgr.Petrová a uč. 1-4. ročník  

 

Mesiac úcty k starším – kvíz a maľba na výkresy . Moji starí rodičia  

     zodpovední: Mgr. Petrová, uč. 1- 4. roč. 
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- urobiť prieskum stravovacích návykov žiakov na 1. stupni „Hovorme o jedle“ 

Zodpovední: Mgr.Petrová, Bc.Kačmárová 

 

 

 

November:  

- realizovať hru pod názvom narodeninová torta  na tému „Odstráň obezitu“. 

zodpovední: Mgr.Petrová, Mgr.Buraľová, Mgr.Tkáčová a Gavurová 

 

 

December:  

- prevencii obezity venovať triednickú hodinu  

zodpovední: triedni učitelia  

- 1. december – Svetový deň boja proti AIDS – tvorba plagátov a premietanie filmu 

           zodpovední: Mgr. Petrová, Mgr. Buraľová, Mgr.Gavurová 

 

 

Január:  

- ,,V zdravom tele , zdravý duch!” – súťaže na snehu v behu a tvorbe snehuliakov a 

barikád 

zodpovední: Mgr.Petrová,  Mgr.Tkáčová , Mgr.Gavurová  

 

 

Február:  

- pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia zorganizovať besedu o zdravom 

životnom štýle s výtvarnou súťažou „Zdravo žiť“  

zodpovední: Mgr.Fecurová, Mgr.Bačová, Mgr.Gavurová 

 

 

 Marec:  

            - posedenie, odpočinok na koberci pri knihe, tvorbe literárnych prác zameraných na     

mesiac knihy a hre v Obchode – nakupujeme zdravo a lacno 

             zodpovedí:  učitelia 1.- 4. roč    

 

 Apríl:  

- „Vyzvi srdce k pohybu!“ – futbalový turnaj žiakov 1. stupňa 

zodpovední: Mgr.Petrová, Bc.Kačmárová, Mgr.Gavurová, Mgr.Buraľová 

 

- 7. apríl – Svetový deň zdravia – Deň narcisov- beseda Poznám slovo rakovina 

zodpovedná: Mgr. Petrová, Mgr. Gavurová 

- súťaž žiakov o najkrajší kvet zhotovený z krepového papiera 
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zodpovední: učitelia 1. – 4. roč 

 

 

 

Máj:  

- 18. máj – Svetový deň mlieka – výtvarná súťaž žiakov 1.stupňa 

zodpovední:  Mgr.Petrová, učitelia 1.stupňa 

 

- 15. máj – Medzinárodný deň rodín –  Hra na húsenicu                 

      zodpovední:  Mgr. Petrová a uč. I. stupňa 

- Deň Matiek – maľovanie portrétov na  skle tému moja mama 

zodpovední: uč. 1. – 4. roč. 

 

 

 

 Jún:  

- Organizovanie koncoročných výletov a exkurzií s cieľom upevniť vzťahy v kolektíve 

a medzi žiakmi a učiteľmi, zregenerovať organizmus fyzicky aj psychicky - 

zodpovední: triedni učitelia,   učitelia – 1. - 4. roč. 

 

 

 

Plnenie národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 – 2025  sa bude 

uskutočňovať aj v rámci vyučovacích predmetov: prírodoveda, pracovné vyučovanie, domov 

a práca, biológia, bioenviro, geografia, chémia, svet práce, telesná výchova, triednická hodina, 

ako aj v rámci športových záujmových útvarov aj zasadnutí žiackej školskej rady. 

 

 

 

Tento plán je otvorený, v prípade potreby môže byť v pláne uskutočnená 

zmena. 
Plán schválil riaditeľ ZŠ, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa:        Mgr. Marián Oľšav 

Dňa: 28.08.2019               Vypracoval: Mgr.Ludmila Petrová 
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Príloha P:          Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020  

 
Mladí ľudia vo veku do 30 rokov predstavujú podstatnú časť obyvateľstva SR (37,4 %). 

Takmer 2 milióny občanov SR, dva milióny budúcností. Deti a mladí ľudia majú špecifické 

potreby, ktoré je potrebné brať do úvahy v procese ich prípravy na spoločenský 

a pracovný život. Patria k najzraniteľnejším skupinám v spoločnosti a zároveň sú cenným 

zdrojom jej rozvoja. 

Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 (Ďalej len “stratégia“) určuje 

strategické ciele politiky vo vzťahu k mládeži, pričom reflektuje potreby mládeže najmä 

v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, tvorivosti a podnikavosti mladých ľudí, ich 

participácie, zdravia, zdravého životného štýlu a vzťahu k prírode, sociálneho začleňovania 

a dobrovoľníctva. Zaoberá sa aj globálnymi témami a určuje strategické ciele pre oblasť práce 

s mládežou. 

Cieľom stratégie je prispieť k zvyšovaniu kvality života mladých ľudí, najmä 

prostredníctvom rozvoja osobností mladých občanov SR ako kultivovaných osobností, ktoré 

sú pripravené pracovať v neustále sa meniacom demokratickom prostredí a využívať svoj 

tvorivý potenciál v praxi i aktívnej participácii v spoločnosti. 

Stratégia je výsledkom aktívneho dialógu mládeže so zástupcami štátnej správy, regionálnej 

a miestnej samosprávy, ako aj mimovládneho sektora. 

 

1. VÝCHODISKÁ PRE STRATÉGIU 

 

Východiskom pri príprave stratégie sú: 

- právne predpisy SR a strategické a koncepčné materiály, najmä zákon c. 282/2008 

Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona c. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákon c. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

- Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže prijatou 

Radou EÚ 27. 4. 2009, 

- iniciatíva EÚ „Mládež v pohybe“, ktorá je súčasťou stratégie Európa 2020 a ktorá 

posúva mladých ľudí do centra pozornosti agendy EÚ, aby vytvorila hospodárstvo 

založené na vedomostiach, inovácii, vysokej miere vzdelanosti a zručností, 
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prispôsobivosti a kreativite, inklúzivnych trhoch práce a aktívnom zapájaní do 

spoločnosti, 

- odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých (2013/C120/01) 

, ktorý vyzýva na podporu zapájania mladých ľudí do demokratického života v Európe, 

- dokument Rady Európy „Budúcnosť mládežníckej politiky Rady Európy: AGENDA 

2020“ 

- AGENDA 21 a Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky 

 

 

3. PILIERE STRATÉGIE 

3.1 Investícia do mládeže 

Podľa údajov dokumentu Správa o mládeži, ktorý vypracovala Európska komisia v roku 

2012, si mladí ľudia ťažko hľadajú zamestnanie, ich pracovná aktivita začína najskôr po 25. 

roku života. Dôsledkom toho je ich ekonomické a sociálne vylúčenie, čo často vyúsťuje do 

rôznych duševných porúch, pretože mladí ľudia sa nemôžu plnohodnotne začleniť do 

spoločnosti. Najvyššia nezamestnanosť je medzi 15/16 – 24 rokom veku. Z celkového počtu 

nezamestnaných mladých ľudí na Slovensku je až 54,4 % dlhodobo nezamestnaných. 

Vzdelanostná úroveň nezamestnaných mladých ľudí v porovnaní s inými členskými štátmi 

EÚ je pritom vyššia, nakoľko viac z nich má ukončené úplné stredné alebo vysokoškolské 

vzdelanie. Počet mladých ľudí, ktorí by chceli začať podnikať narastá, a to viac medzi 

stredoškolákmi ako vysokoškolákmi. Skutočné začatie svojho podnikania považujú však za 

nereálne z dôvodu nedostatku finančných a iných zdrojov. Migrácia vzdelaných mladých ľudí 

za prácou v EÚ stúpa. 27 % mladých ľudí zo Slovenska má skúsenosti s prácou v zahraničí. 

Mladý človek na Slovensku je súčasťou vzdelávacieho procesu v priemere 17 rokov. 

V porovnaní s inými členskými štátmi EÚ je na Slovensku relatívne málo mladých ľudí 

(približne 5 %), ktorí neukončili povinnú školskú dochádzku. Napriek týmto skutočnostiam je 

uplatnenie mladého človeka na trhu práce zložité. Chýbajúce kompetencie sa mnohí snažia 

zabezpečiť aj prostredníctvom študijnej mobility v zahraničí, ktorú poväčšine hradia 

z vlastných zdrojov (57 %). Štátny príspevok pokryl iba 13 % a zdroje EÚ pokryli 15 % 

nákladov na študijnú mobilitu mladých ľudí. Zvyšných 15 % nákladov uhradili 

zamestnávatelia. 

Vyššie uvedené skutočnosti majú vplyv na autonómiu mladých ľudí. Slovensko je spolu 

s Maltou krajinou, v ktorej mladí muži opúšťajú rodičov vo veku 30 až 35 rokov a mladé ženy 
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vo veku 28 až 30 rokov. Hlavným dôvodom tohto trendu je obava z toho, že po odchode od 

rodičov budú vystavení sociálnemu vylúčeniu a chudobe. 

S cieľom využiť potenciál mladých ľudí pre hospodársky a spoločenský rozvoj krajiny, je 

potrebné vynaložiť viac zdrojov na rozvoj tých oblastí politiky, ktoré ovplyvňujú 

mladých ľudí v ich každodennom živote, zlepšujú kvalitu ich života, prispejú k zníženiu 

ich sociálnej závislosti a podporia ich autonómiu. Tak sa Slovensko môže stať krajinou, kde 

mladí ľudia budú chcieť zostať žiť. Dnes je na Slovensku viac ako 70 % mladých ľudí, ktorí 

by uprednostnili život v inej krajine. 

 

4. HODNOTOVÁ ORIENTÁCIA STRATÉGIE 

4.1 Medzirezortný prístup 

4.2 Participácia 

4.3 Inkluzívnosť 

4.4 Medzigeneračná solidarita 

4.5 Orientácia na skutočné potreby 

 

5. OBLASTI STRATÉGIE A CIELE NA ROKY 2014 – 2020 

 

5.1 Vzdelávanie 

Vzdelávanie a zamestnanosť spolu úzko súvisia a modernizácia vzdelávania v tom smere, aby 

lepšie zodpovedala aktuálnym požiadavkám a prognózam trhu práce, je vysoko aktuálnou 

témou. Finančná a ekonomická kríza priviedla mladých obyvateľov Slovenska do ťažkej 

situácie, v ktorej celia hrozbe chudoby, vyplývajúcej najmä z nedostatku pracovných 

príležitostí. 

Flexibilita, priechodnosť systémov a partnerstvo všetkých poskytovateľov vzdelávania sú 

podmienkou pre rozvoj otvoreného systému vzdelávania, ktorý poskytuje človeku potrebné 

kompetencie počas celého života. 

Na Slovensku chceme vytvárať také podmienky, aby mladí ľudia mohli využiť potenciál 

všetkých poskytovateľov formálneho a neformálneho vzdelávania, ako aj príležitostí na 

spontánne učenie na získanie kompetencií pre úspešné uplatnenie sa v živote. 

Strategický cieľ  

1 PRIECHODNOSŤ SYSTÉMOV VZDELÁVANIA 

Podporovať  inkluzívny model priechodnosti sústavy formálnej a neformálnej výchovy 
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a vzdelávania detí a mládeže prostredníctvom nasledovných nástrojov: a) legislatívne 

zmeny, b) uznávania výsledkov pedagogických a andragogických kompetencií pre 

kvalifikácie na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže, c) financovania poskytovateľov 

(akreditovaných podľa zákona) a podnecovanie komplexného inkluzívneho prostredia 

v celoživotnom vzdelávaní. 

Navrhované opatrenia 

- Vypracovať analýzu legislatívnych podmienok umožňujúcich priechodnosť 

a efektívnosť formálnej a neformálnej výchovy a vzdelávania mládeže v SR. 

- Prijať súbor legislatívnych opatrení na validáciu pedagogických spôsobilostí 

a kvalifikácií vo formálnom a neformálnom vzdelávaní, na nediskriminačný model 

financovania prístupu poskytovateľov formálneho a neformálneho vzdelávania 

k verejným zdrojom a zdrojom ESF. 

- Iniciovať vznik národnej platformy pre spoluprácu a partnerstvo vo vzdelávaní, 

vymedziť jej poslanie, postavenie a nástroje činnosti. 

5.2 Zamestnanosť 

Nezamestnanosť mladých ľudí na Slovensku predstavuje 34 % (údaj k 31. 12. 2012), 

priemerná nezamestnanosť v rámci EÚ je 15,4 %. Ročne vynakladá SR na zníženie 

nezamestnanosti približne 1 % HDP, zatiaľ čo EÚ vynakladá omnoho vyššie finančné 

prostriedky na zmiernenie týchto faktorov. Krajiny EÚ majú viacero nástrojov, ktoré sú pre 

mladých nezamestnaných dostupné. Na Slovensku je inštitucionálna podpora mladých 

nezamestnaných nedostatočná a existuje len málo foriem podpory, ktoré by im uľahčili 

zvládnutie vstupu na trh práce. Absolventská prax patrí k hlavným nástrojom aktívnej politiky 

trhu práce zameraných na nezamestnaných absolventov škôl, resp. mladých ľudí do 26 rokov. 

Jej účelom je získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré 

zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy v príslušnej skupine učebných 

odborov alebo študijných odborov. 

Strategický cieľ  

1 ORIENTÁCIA NA TRHU PRÁCE 

Zaviesť systematické kariérne poradenstvo a zvýšiť tak mieru orientácie sa mladých 

ľudí na trhu práce. 

Navrhované opatrenia 

- Naďalej podporovať komplexnú starostlivosť o mladých ľudí v kariérnom 

poradenstve a okrem pedagógov zapájať i výchovných poradcov, psychológov 
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a terénnych sociálnych pracovníkov. 

 

Strategický cieľ  

2 VEREJNÉ SLUŽBY ZAMESTNANOSTI 

Reflektovať špecifické potreby mladých ľudí s cieľom skvalitniť poskytovanie 

verejných služieb zamestnanosti. 

Navrhované opatrenia 

- Poskytovať možnosť systematickej supervízie a mentoringu v prvom zamestnaní. 

- Zabezpečiť inštitucionálnu a finančnú podporu poradenských služieb, poskytovaných 

verejnými aj neverejnými poskytovateľmi. 

- Realizovať špecializované služby zamestnanosti, ktoré reflektujú špecifické potreby 

konkrétnej cieľovej skupiny mladých ľudí, teda napr. mladých ľudí z prostredia 

marginalizovaných rómskych komunít, detských domovov, mladých ľudí so 

zdravotným znevýhodnením. 

Strategický cieľ  

3 DÔRAZ NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE 

Reagovať na aktuálne potreby trhu práce so zameraním na odborné vzdelávanie, ako 

jedného z hlavných predpokladov úspešného uplatnenia sa mladých ľudí na trhu práce. 

Navrhované opatrenia 

- Zavádzanie prvkov duálneho vzdelávania v odbornom vzdelávaní a príprave (ďalej 

len „OVP“) v podmienkach Slovenskej republiky. 

- Vytvoriť zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah 

potrieb trhu práce a zoznamu študijných odborov a učebných odborov 

s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce. 

- Podporiť vyrovnávanie medziregionálnych rozdielov a rozličného prístupu mladých 

ľudí ku kvalitnému odbornému vzdelávaniu i intenzívnejším využívaním internetu vo 

vzdelávaní a akceptáciou kvalitných on-line kurzov. 

- Podporiť stratégiu inkluzívneho vzdelávania pre mladých ľudí so zdravotným 

znevýhodnením a zabezpečiť im prístup ku kvalitnému odbornému vzdelávaniu. 

Strategický cieľ  

4 MOTIVÁCIA ZAMESTNÁVATEĽOV 

Podpora zamestnávateľov v tvorbe nových pracovných miest s cieľom zvýšiť počet 

pracovných miest pre mladých ľudí. 
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Navrhované opatrenia 

- Motivovať zamestnávateľov prostredníctvom priamych dotácií ako aj a/alebo 

odvodových bonusov. 

- Výraznejšie zamerať systémové opatrenia aktívnej politiky trhu práce na mladých 

ľudí a znížiť administratívnu záťaž. 

- Realizovať projekty a programy na podporu uplatnenia sa mladých ľudí na trhu práce. 

 

5.3 Tvorivosť a podnikavosť 

Podnikavosť, tvorivosť a inovatívnosť sú jednými z kľúčových kompetencií mladých ľudí, 

ktoré pomáhajú rozvíjať ich potenciál, či už v zamestnaní alebo v podnikaní. Podnikavosť je 

schopnosť jedincov premeniť nápady na reálne činy, chopiť sa iniciatívy, niesť zodpovednosť, 

prijať riziko a dosahovať ciele. Tvorivý zamestnanec a mladý podnikateľ sú základom 

úspechu firmy, rozvoja ekonomiky a tým aj celej spoločnosti. Podnikavosť priamo pozitívne 

ovplyvňuje a podporuje zamestnateľnosť mladých ľudí. 

Podľa výsledkov prieskumu Eurobarometer by iba každý tretí obyvateľ Slovenska (33 %) 

v prípade možnosti výberu preferoval stať sa podnikateľom, ako byt zamestnanom. Podľa 

toho istého prieskumu približne dve tretiny (65 %) respondentov zo Slovenska považuje 

možnosť, že začnú v nasledujúcich piatich rokoch podnikať za celkovo nereálnu. 

Najvážnejším dôvodom pre toto tvrdenie je najmä nedostatok finančných zdrojov za začiatok 

a rozvoj podnikania. Problém nedostatočného prístupu k finančným zdrojom pociťujú 

výraznejšie respondenti zo Slovenska (25 %). Ďalej, 45 % respondentov zo Slovenska súhlasí 

s tvrdením, že školské vzdelanie im dalo zručnosti a know-how potrebné na štart podnikania, 

no iba 32 % súhlasí s tým, že ich školské vzdelanie v nich vzbudilo záujem pre kariéru 

podnikateľa. 

Vážnym problémom ostáva dostupnosť informácií a poradenstva. Viac ako 75 % 

mladých podnikateľov má záujem o stretnutia so skúsenými podnikateľmi. Zároveň platí, že 

čím mladší je začínajúci podnikateľ, tým je jeho záujem o tieto stretnutia silnejší. 73,77 % 

respondentov si myslí, že pre mladého podnikateľa je dôležitejší kvalitný mentoring ako 

prístup ku zvýhodneným finančným zdrojom. 

 

Strategický cieľ  

1 INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH 

Znižovať informačnú nedostatočnosť o možnostiach programov a projektov 
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zameraných na rozvoj podnikavosti mladých ľudí a identifikovať fungujúce, kvalitné 

a udržateľné programy a projekty. 

Navrhované opatrenia 

- Zastrešiť agendu podnikavosti odborníkom s kompetenciami manažovať ju naprieč 

rezortmi, s cieľom dosiahnuť kooperáciu a zameranie sa na výsledok. 

Strategický cieľ  

2 PODNIKATELSKÁ GRAMOTNOST 

Podporovať výchovu k podnikavosti a podnikateľské vzdelávanie v súlade s európskou 

politikou zameranou na podporu zručnosti pre zamestnateľnosť mladých ľudí. 

Navrhované opatrenia 

- V súlade s európskymi politikami a opatreniami zakomponovať do vzdelávania 

absolvovanie zážitkového programu alebo projektu zameraného na podnikavosť. 

- Podporiť zavedenie podnikateľského vzdelávania na všetkých stupňoch vzdelávania, 

vrátane neformálneho, no najmä na neekonomických školách. 

- Jasne definovať a stanoviť výsledky vzdelávania v oblasti podnikania pre učiteľa pre 

nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné 

všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľa pre vyššie 

odborné vzdelávanie – profesijné štandardy. 

- Adaptovať existujúce, efektívne a úspešné metodiky vzdelávania v oblasti podnikania 

do formálneho aj neformálneho vzdelávania. 

 

Strategický cieľ 

3 PODNIKANIE PRE BUDÚCNOSŤ 

Podporiť podnikateľskú kultúru aj zmenou vnímania podnikateliek a podnikateľov na 

základe praktického a pozitívneho informovania o ich úspechoch, prínose pre 

spoločnosť a možnostiach zakladania nových podnikov. 

Navrhované opatrenia 

- Vytvoriť sieť ambasádoriek a ambasádorov budúcej generácie podnikateľov a 

prezentácia úspešných podnikateľských vzorov na školách a pomocou 

verejnoprávnych médií. Ambasádorky a ambasádori musia pochádzať z radov 

úspešných mladých podnikateľov a stali by sa tvárami podnikania. Ich úlohou bude 

propagovať význam podnikania v spoločnosti, zdôrazňovať význam rozvoja 

podnikateľských zručnosti a skúseností v oblasti vzdelávania a poukazovať na 
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podnikanie ako na možnosť budovania kariéry a ekonomickej sebarealizácie. 

- Podporiť podnikateľské súťaže zamerané na mladých ľudí zo strany verejnoprávnych 

médií. 

- Zabezpečiť na webových sídlach relevantných inštitúcií informácie o podnikaní 

a podporných nástrojoch pre podnikanie mladých ľudí (VÚC, RRA, stredné školy, 

vysoké školy). 

Strategický cieľ 

4 SPOLUPRÁCA S PODNIKATEĽMI 

Podporiť a vytvárať mentoringové programy pre mladých ľudí s inovatívnymi 

podnikateľskými nápadmi. 

Navrhované opatrenia 

- Zmapovať existujúce mentoringové programy a sprístupniť informácie o existujúcich 

a plánovaných mentoringových programoch v rámci formálneho aj neformálneho 

vzdelávania. 

- Vytvoriť špecifický mentoringový program pre dobrovoľníkov v rámci neformálneho 

vzdelávania v spolupráci s firmami, podnikateľmi a obchodnými komorami, s cieľom 

zabezpečiť možnosť učiť sa cez mentoring aj v neformálnom vzdelávaní. 

 

Strategický cieľ  

2 REŠPEKT K MLADÝM 

Podporovať rešpektujúci a partnerský prístup k mladým ľuďom v školskom prostredí 

vo všetkých stupňoch vzdelávacieho systému. 

Navrhované opatrenia 

- Podporovať partnerstvo a rešpektujúcu komunikáciu medzi školou a mladým 

človekom s cieľom prizvania do diskusie a rešpektovania reálneho hlasu mladých vo 

všetkých oblastiach života školy. 

- Vytvoriť podmienky pre vznik a činnosť žiackych školských samospráv na 

základných školách. 

- Vytvoriť finančný dotačný rámec na podporu a rozvoj participácie v školskom 

prostredí na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému formou podpory žiackych 

školských rád a akademických senátov. 

Strategický cieľ 

3 PARTICIPÁCIA KVALITNE 
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Vytvoriť kvalitatívne štandardy mládežníckej participácie na národnej, regionálnej 

a komunálnej úrovni. 

Navrhované opatrenia 

- Prostredníctvom grantového programu pre štátne a mimovládne organizácie zo 

zdrojov Európskej únie zabezpečiť vytvorenie kvalitatívnych štandardov 

mládežníckej participácie na všetkých úrovniach. 

Strategický cieľ  

4 SLOVO MLADÝM 

Zabezpečiť participáciu mladých ľudí prostredníctvom informácií a konzultácií 

v záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. 

Navrhované opatrenia 

- Na úrovni regionálnych a miestnych samospráv odporúčame vytvárať pozície 

pracovníka s mládežou, ktorý poskytne konzultácie, vzdelávanie a orientáciu v oblasti 

participácie a vytvorí bezpečné prostredie pre diskusiu s mladým ľuďmi. 

- Na regionálnej a miestnej úrovni vytvárať podmienky pre účasť mladých ľudí na 

zasadnutiach komisií zastupiteľstiev a vytvoriť im priestor pre zdieľanie ich názorov. 

Strategický cieľ  

5 PARTICIPÁCIA ON-LINE 

Podporovať e Demokraciu a zabezpečiť informovanosť mladých ľudí pre nich 

zrozumiteľným jazykom, s cieľom zapojiť do participácie väčší počet organizovaných 

a neorganizovaných mladých ľudí. 

Navrhované opatrenia 

- Odporúčať verejnej správe k informovať o možnostiach participácie mladých ľudí pre 

nich zrozumiteľným jazykom. 

- Zabezpečiť informovanosť mladých ľudí o aktivitách, týkajúcich sa ich života 

v súčasnosti a budúcnosti na oficiálnych stránkach inštitúcií štátnej správy 

a samosprávy. 

- Prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií, ako aj sociálnych sietí informovať a vyzývať 

mladých ľudí k bezpečnému zdieľaniu ich názorov na aktuálne problémy komunity, 

mesta, obce, regiónu a k hľadaniu možností ich riešenia. 

Strategický cieľ  

1 MOTIVÁCIA PRE GLOBÁLNE TÉMY 

Vytvoriť príležitosti pre mládež a rozvíjať jej motiváciu k zapojeniu sa do riešenia 
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globálnych výziev na miestnej a národnej úrovni prostredníctvom mládežníckych 

aktivít. 

Navrhované opatrenia 

- Priebežne vyhodnocovať projekty globálneho vzdelávania, najmä dopadov na cieľové 

skupiny prostredníctvom vytvorenej metodiky na meranie kvality a dopadu 

globálneho vzdelávania vo formálnom a neformálnom vzdelávaní. 

- Začleniť princípy globálneho vzdelávania do prípravy profesionálnych 

a dobrovoľných pracovníkov s mládežou a súčasných i budúcich pedagogických 

zamestnancov. 

- Rozvíjať kľúčové kompetencie mládeže (kritické myslenie, uvedomenie si súvislostí 

medzi vlastným konaním a globálnym dopadom, práca s informáciami, zmeny 

postojov, kritická reflexia médií, participácia, občianska angažovanosť a pod.) 

podporou aktivít globálneho vzdelávania vo formálnom a neformálnom vzdelávaní. 

Strategický cieľ  

2 UZNÁVANIE PRÍNOSU MOBILITY 

Podporiť a uznať prínos mobility mládeže a pracovníkov s mládežou a rozvíjať 

medzinárodnú spoluprácu s cieľom podporovať prenos know-how z iných krajín, 

zvýšenie kvality práce s mládežou, uvedomovania si prepojenosti medzi miestnym 

konaním a jeho globálnym dopadom. 

Navrhované opatrenia 

- Propagovať mobilitu ako súčasť vzdelávacieho procesu vo formálnom aj 

neformálnom vzdelávaní. 

- Podporovať udržateľnosť a zabezpečiť využívanie grantových programov v oblasti 

mobility mládeže. 

- Vytvoriť podmienky pre inštitúcie k efektívnemu využívaniu mládežníckych mobilít 

a pre účastníkov vytvoriť príležitosti k zapojeniu sa. 

- Vytvoriť príležitosti k podpore globálneho povedomia prostredníctvom mobility 

mládeže do krajín mimo Európskej únie. 

- Zvýšiť propagáciu a možnosti výmenných programov, grantov pre mobilitu mladého 

človeka. 

Strategický cieľ  

 

1 VZDELÁVANIE V OBLASTI ZDRAVIA 
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Zlepšiť zdravie mládeže posilnením výchovy k ochrane a podpore zdravia, ktorá 

zahŕňa vzdelávanie najmä o prevencii vzniku chorôb, úrazov, násilia, kriminality 

a zdravom životnom štýle. 

Navrhované opatrenia 

- Podporiť akreditáciu neformálneho vzdelávania „Výchova k zdraviu“, ktoré 

komplexne zahrnie všetky aspekty výchovy ku zdraviu vrátane prevencie, rizikových 

faktorov pre zdravie, determinantov zdravia, životného štýlu a vlastnej zodpovednosti 

za ochranu a podporu zdravia. 

- Podporiť v rámci neformálneho vzdelávania aktivity zamerané na zvýšenie 

environmentálneho povedomia mládeže formou aktívneho pobytu v prírode. 

- Voľnošasovými športovými aktivitami rozvíjať osobnostný rozvoj mladého človeka 

Voľnočasové aktivity v oblasti ochrany prírody a životného prostredia zamerať na 

zdravý životný štýl – odpady, čistá voda, čistý vzduch, zdravé potraviny, bezpečná 

doprava a pod. 

- Podporiť pro environmentálne správanie mladých ľudí, klásť dôraz na aktívnu 

participáciu mládeže získavaním praktických skúseností z oblasti ochrany prírody 

a životného prostredia s uplatnením v osobnom živote. 

Strategický cieľ 

 

2 SPOLUPRÁCA V ZDRAVÍ 

Vytvoriť podmienky pre efektívnu spoluprácu všetkých sektorov (horizontálne aj 

vertikálne) a prostredníctvom celospoločenského prístupu podporovať, ochraňovať 

a zlepšovať zdravie mládeže. 

Navrhované opatrenia 

- Posilniť kompetencie verejného zdravotníctva pre realizáciu celospoločenských 

aktivít na ochranu a podporu zdravia mládeže. 

- Posilniť kompetencie školstva inštitucionálnym zabezpečením podpory prevencie 

zdravia a verejného zdravotníctva pre realizáciu celospoločenských aktivít na ochranu 

a podporu zdravia mládeže. 

- Vytvoriť národnú platformu zloženú zo zástupcov kľúčových sektorov a zástupcov 

mládeže, ktorá bude monitorovať plnenie cieľov a aktualizovať ich podľa potrieb. 

- Zabezpečovať osvetové a výchovné kampane cielené na mládež. 

5.7 Sociálne začlenenie 
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Problematika sociálneho začlenenia / vylúčenia dosial nebola komplexne rozpracovaná 

v žiadnom strategickom dokumente venovanom mládežníckej politike a práci s mládežou. 

Preto je dôležité zmapovať existujúci stav, identifikovať trendy, faktory, podoby a následky 

sociálneho vylúčenia rôznych skupín mládeže, zmapovať a špecifikovať potreby mládeže 

vo vzťahu k sociálnemu začleňovaniu, analyzovať existujúce a identifikovať absentujúce 

opatrenia, nástroje a služby v tejto oblasti a prispieť tak k etablovaniu komplexného 

a vzájomne prepojeného systému zameraného na odstránenie a predchádzanie vzniku 

sociálneho vylúčenia v rôznych oblastiach a v prípade rôznych cieľových skupín mládeže. 

Navrhované ciele a opatrenia sú kategorizované do troch základných oblastí, ktoré sa týkajú 

potrieb mladých ľudí zasiahnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, služieb 

(nástrojov, opatrení) zameraných na odstránenie alebo predchádzanie vzniku sociálneho 

vylúčenia a poskytovateľov služieb zameraných na odstránenie alebo predchádzanie vzniku 

sociálneho vylúčenia. 

5.8 Dobrovoľníctvo 

Prejavovať spoločenskú solidaritu prostredníctvom dobrovoľníctva je pre mladých ľudí 

dôležité z hľadiska ich osobného rozvoja, vzdelávacej mobility, konkurencieschopnosti, 

sociálnej súdržnosti a občianstva. Dobrovoľníctvo mládeže tiež silne prispieva 

k medzigeneračnej solidarite. Napriek tomu, z dlhodobejšieho hľadiska sa do formálneho 

dobrovoľníctva na Slovensku zapája len približne tretina populácie nad 15 rokov a približne 

dve tretiny sú v tejto oblasti neaktívne. Čo sa týka vyjadrovania sa k občianskym 

a politickým témam SR obsadila druhé najhoršie miesto spomedzi 27 krajín EÚ. 

 

Strategický cieľ 

1 MAPOVANIE 

Kontinuálne skúmať a vyhodnocovať trendy, faktory, podoby a dôsledky sociálneho 

vylúčenia mládeže a komplexne mapovať potreby mladých ľudí zasiahnutých 

alebo ohrozených sociálnym vylúčením. 

Strategický cieľ  

2 PREVENCIA 

Zadefinovať obsah a rozsah opatrení, nástrojov a služieb zameraných na odstránenie 

a predchádzanie vzniku sociálneho vylúčenia mládeže. 

Navrhované opatrenia 

3 NOVÉ SLUŽBY 
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Skvalitniť a vzájomne prepojiť existujúce opatrenia, nástroje a služby a vytvoriť, 

otestovať a zaviesť nové služby zamerané na odstránenie a predchádzanie vzniku 

sociálneho vylúčenia mládeže. 

 

Strategický cieľ  

1 MLADÍ V DOBROVOĽNÍCTVE 

Zapojiť do dobrovoľníctva čo najviac mladých ľudí z rozličných skupín 

prostredníctvom vytvárania rôznorodých dobrovoľníckych príležitostí, reagujúcich na 

aktuálne potreby mladých ľudí a trendy v dobrovoľníctve a zabezpečiť udržateľnosť 

mladých ľudí v dobrovoľníctve. 

Navrhované opatrenia 

5.9 Práca s mládežou 

Práca s mládežou je cieľavedomá činnosť, ktorá reaguje na potreby mladých ľudí a vedie 

k pozitívnemu rozvoju ich osobnosti. Je založená na princípe dobrovoľnej účasti mládeže, 

partnerského prístupu a vzájomného rešpektu. Jej úlohou je prispievať k zrelosti, nachádzaniu 

životného smerovania a sebapoznania jednotlivca aj skupiny. Realizujú ju pracovníci odborne 

pripravovaní na túto činnosť. 

Spolu s rodinami a inými odborníkmi môže práca s mládežou pomôcť pri riešení 

nezamestnanosti, školského neprospievania, sociálneho vylúčenia a pomáha zabezpečovať 

voľnočasové aktivity. Môže tiež zlepšovať zručnosti a podporovať prechod z mladého veku 

do dospelosti. Napriek tomu, že práca s mládežou je „neformálna“, musí byt viac 

profesionalizovaná. V rámci tejto stratégie práca s mládežou podporuje všetky už uvedené 

oblasti činnosti a prispieva k napĺňaniu ich strategických cieľov. 

Neformálne vzdelávanie v práci s mládežou má veľký potenciál aj na to, aby napomáhalo 

riešiť otázku nezamestnanosti mladých ľudí. Či už vo vytváraní programov, ktoré by 

pracovali so skupinami nezamestnaných mladých ľudí spôsobom, ktorý by zohľadňoval ich 

potreby a životnú situáciu (napríklad formou rôznych národných dobrovoľníckych služieb) 

alebo s ešte študujúcimi mladými ľuďmi, aby sa predchádzalo ich nezamestnanosti. Na rozvoj 

tohto potenciálu však neexistuje potrebná infraštruktúra. 

Strategické ciele 

1 HODNOTA PRÁCE S MLÁDEŽOU 

Dlhodobo podporovať (aj finančne) činnosti smerujúce k uznaniu hodnoty a prínosu 

práce s mládežou a komunikovať tak prínosy práce s mládežou rôznym cieľovým 
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skupinám. 

2 PRÁCA S MLÁDEŽOU PRI RIEŠENÍ VÝZIEV 

Podporovať prepojenie práce s mládežou na aktuálne potreby a výzvy, ktorým celí 

mládež v Slovenskej republike. 

Navrhované opatrenia 

3 SPOLOČENSKÝ DOPAD 

Podporovať spoluprácu rôznych inštitúcií a subjektov, ktoré pôsobia v oblasti práce 

s mládežou s dôrazom na zapojenie samosprávy, za účelom zabezpečenia širšieho 

spoločenského dopadu práce s mládežou. 

 

 

6. ÚLOHY IMPLEMENTACNÝCH ŠTRUKTÚR STRATÉGIE 

6.1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

- komunikuje, koordinuje a propaguje stratégiu a spolupracuje pritom s ostatnými 

subjektmi uvedenými v tejto stratégii, pričom zabezpečovaním vybraných úloh 

poveruje aj inštitúcie v rámci svojej pôsobnosti, 

- zabezpečuje vykonávanie stratégie v relevantných oblastiach svojej agendy, ako 

napríklad vzdelávanie, participácia a práca s mládežou, 

- vytvára podmienky pre podporu systematickej práce s mládežou mimo procesu 

formálneho vzdelávania, 

- koordinuje činnosti orgánov štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy 

a podporuje synergiu ich opatrení v jednotlivých oblastiach, uvedených v tejto 

stratégii, 

- riadi a usmerňuje činnosť medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku 

v oblasti mládeže (pozri bod 6.6), 

- v roku 2017 uskutoční konzultačné stretnutia k priebežnému plneniu strategických 

cieľov na regionálnej a celoštátnej úrovni, 

- v rokoch 2017 a 2018 zabezpečí koordináciu prípravy podkladov pre účely 

vyhotovenia Správy o mládeži 2018 (ďalej len „správy o mládeži“), ktorú predloží na 

rokovanie Vlády Slovenskej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky, 

- podporuje zabezpečovanie výskumných aktivít, súvisiacich s vypracovaním správy 

o mládeži, 

- zabezpečuje pravidelný monitoring plnenia strategických cieľov. 
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6.2 Ostatné ministerstvá a orgány štátnej správy, poradné orgány vlády a výbory 

- prijímajú opatrenia, ktoré zabezpečia napĺňanie strategických cieľov aj v spolupráci 

s inými orgánmi štátnej správy na základe princípu medzirezortnej a medzisektorovej 

spolupráce, 

- nominujú svojich zástupcov do medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku 

v oblasti mládeže (pozri bod 6.6), 

- aktívne spolupracujú na príprave konzultačných stretnutí v roku 2017, 

- pri plánovaní výskumných a prieskumných aktivít zohľadňujú aj potrebu podkladov 

pre účely vyhotovenia správy o mládeži (pozri bod 6.1). 

6.3 Samosprávny kraj 

- koordinuje, komunikuje, pripravuje a realizuje opatrenia, smerujúce k napĺňaniu tejto 

stratégie na úrovni samosprávneho kraja, pričom zabezpečením konkrétnych úloh 

poveruje aj inštitúcie vo svojej pôsobnosti, napríklad regionálne centrum mládeže 

a pod., 

- pri príprave vlastnej stratégie vo vzťahu k mládeži, rešpektujúcej špecifiká kraja, 

spolupracuje so školami, školskými zariadeniami, mimovládnymi organizáciami, 

zamestnávateľmi a ďalšími subjektmi pôsobiacimi v oblasti práce s mládežou 

a mládežníckej politiky na území samosprávneho kraja, 

- pri vykonávaní regionálnej samosprávnej politiky vo vzťahu k mládeži spolupracuje 

s inými orgánmi štátnej správy, obcami, mestami a mimovládnymi organizáciami na 

území kraja, 

18 

- zriaďuje medzisektorovú pracovnú skupinu pre mládež na úrovni kraja, ktorá má 

poradný charakter pri realizácii systémových opatrení v oblasti práce s mládežou 

a mládežníckej politiky. 

6.4 Obec 

- v súlade s touto stratégiou, po zohľadnení vlastných špecifík a možností, tvorí 

a realizuje vlastnú stratégiu vo vzťahu k mládeži na úrovni obce, pričom spolupracuje 

so školami, školskými zariadeniami, mimovládnymi organizáciami, zamestnávateľmi 

a ďalšími subjektmi pôsobiacimi v oblasti práce s deťmi a mládežou a mládežníckej 

politiky na území obce, 

- vytvára platformu na tvorbu a implementáciu miestnej politiky vo vzťahu k mládeži 

podľa aktuálnych potrieb, 
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- môže zriadiť medzisektorovú pracovnú skupinu pre mládež na úrovni obce, ktorá má 

poradný charakter pri realizácii systémových opatrení v oblasti práce s mládežou 

a mládežníckej politiky. 

 

6.5 Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia 

- centrá voľného čašu, školské kluby detí a školské internáty vytvárajú podmienky pre 

systematickú a pravidelnú prácu s deťmi a mládežou, 

- organizujú aktivity pre deti a mládež a zapájajú mládež do prípravy, realizácie 

a vyhodnotenia týchto aktivít reagujúc na aktuálne trendy a potreby mladých ľudí, 

- spolupracujú so zriaďovateľom a ďalšími subjektmi pri rozvoji práce s mládežou vo 

svojej pôsobnosti a pri implementácii stratégie na úrovni svojho pôsobenia. 

6.6 Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže 

- zasadá pravidelne od roku 2008 a konzultuje, navrhuje a hodnotí ciele a opatrenia štátu 

vo vzťahu k mládeži, 

- je zriadená za účelom efektívnej a komplexnej prípravy opatrení smerujúcich 

k napĺňaniu tejto stratégie, ako aj s cieľom evalvácie ich plnenia, 

- tvoria ju zástupcovia orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov a strešné 

mimovládne organizácie v oblasti mládeže, ktoré riešia problematiku mládeže vo 

vzťahu k niektorým zo strategických cieľov, 

- posudzuje a pripomienkuje tie opatrenia na realizáciu stratégie, ktoré vyžadujú 

koordináciu čiastkových činnosti viacerých subjektov, 

- posudzuje prijaté návrhy a predkladá vlastné návrhy opatrení na realizáciu 

strategických cieľov, 

- poskytuje priestor na výmenu informácií o plnení opatrení v rámci realizácie stratégie 

v jednotlivých oblastiach. 

 

8. ZÁVER 

Táto stratégia nie je len zhrnutím východísk a cieľov, dotýkajúcich sa rôznych aktérov, 

ale zdôrazňuje zámer Slovenskej republiky posilniť postavenie mládeže vo všetkých sférach 

života a garantovať ich rovnoprávne postavenie v spoločnosti na báze partnerstva. 

Slovenská republika si uvedomuje, že vo vzťahu k mladej generácii potrebuje moderný 

prístup a citlivo reagovať na potreby mladých ľudí. 

Mládež ako cieľová skupina tejto stratégie je v centre pozornosti viacerých rezortov 
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a subjektov štátnej správy, a preto stratégia prijíma medzisektorový prístup ako jednu 

z podmienok na úspešné zabezpečenie navrhnutých opatrení a ich synergický efekt. 

Stratégia vytvára pre mládež priaznivé podmienky na rozvoj vedomostí, zručnosti, využitia 

ich potenciálu, práce a aktívnej participácie v spoločnosti. Zakladá podmienky na širšiu 

spoluprácu medzi jednotlivými oblasťami politiky mládeže a posilňuje postavenie práce 

s mládežou ako podporného mechanizmu štátu. 

 

 

Aktivity v školskom roku 2019/2020 
 

September 

Zapojiť školu do programu „Škola priateľská deťom“. 

zodpovední: Mgr. Tkáčová 

Október 

V spolupráci so Žiackym parlamentom navrhnúť a zrealizovať jednu akciu na škole na 

efektívne využitie voľného času v areáli školy. 

zodpovední:  Mgr. Tkáčová a Žiacky parlament 

November 

 „Červená stužka“ vyjadrenie spolupatričnosti s ľuďmi trpiacimi zákernou chorobou AIDS. 

Na vyjadrenie solidarity v boji proti chorobe AIDS  podporíme kampaň nosením červených 

stužiek v období od 25. novembra do 1. decembra. 

zodpovední: Mgr.Tkáčová, Bc.Kačmárová 

December 

Vianočná burza organizovaná pod vedením členov žiackeho parlamentu a dobrovoľníkov. 

zodpovední: Mgr. Tkáčová, Mgr. Buraľová 

Február 

„Naša firma“ – projektové vyučovanie v 2. ročníku. 

zodpovední: Mgr. Tkáčová 

Marec 

 „Deň zápasu za ľudské práva“ – tematická výstavka 

zodpovední: Mgr.Tkáčová, Mgr. Petrová                          
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Apríl 

Zorganizovať  športový turnaj pre žiakov 1. stupňa na podporu zdravého rozvoja detí 

a mládeže a iniciovať u nich túžbu po pohybe. 

zodpovední: Mgr. Tkáčová, Mgr. Buraľová 

 

Máj 

 „ Modrý gombík“. Zbierka na pomoc deťom v rozvojových krajinách. Do zbierky sa aktívne 

zapoja žiaci 7. a 8.ročníka. 

zodpovední: Mgr.Tkáčová 

 

Jún 

 „To sme my“ – úlohou triedy bude vytvoriť vtipnú reklamu na svoju triedu ( prezentácia, 

plagát, video...) 

Termín prezentácie – počas Noci v škole 

 zodpovední: Mgr. Tkáčová, Mgr. Buraľová          

 

Tento plán je otvorený, v prípade potreby môže byť v pláne uskutočnená 

zmena. 
Plán schválil riaditeľ ZŠ, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa:       Mgr. Marián Oľšav 

Dňa: 28.08.2019              Vypracoval: Mgr.Daniela Tkáčová 
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Príloha Q:                         Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou 

 

 

Všeobecné východiská 

   

 V súlade s Koncepciou štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020, ktorá bola 

schválená uznesením vlády SR č. 726 z 19. decembra 2012, je cieľom v tejto oblasti 

skvalitnenie prípravy športovo talentovanej mládeže, zvýšenie efektivity výberu športových 

talentov a kvality ich prípravy do 23 rokov, najmä pre potreby športovej reprezentácie SR a to 

diferencovane, so strategickým zámerom do roku 2020. Ďalej je to prehĺbenie spolupráce 

príslušných štátnych inštitúcií, samospráv a športových organizácií.  

Športová prax potvrdzuje, že vrcholný výkon môže dosiahnuť len talentovaný jedinec za 

priaznivých podmienok a optimálnej starostlivosti o jeho prípravu. Talent predstavuje súbor 

priaznivých vlôh (biologických, motorických, psychických aj sociálnych) pre dosahovanie 

vrcholového športového výkonu v príslušnom športe.  

Výber športovo talentovanej mládeže je dlhodobý vedecky zdôvodnený proces, ktorý sa 

realizuje na všetkých etapách športovej prípravy a je zameraný na vyhľadávanie vhodných 

jedincov, ktorí sa uplatnia vo vrcholovom športe.“) 

    Zámerom ministerstva, v spolupráci s národnými športovými zväzmi, školami, 

samosprávnymi orgánmi obcí a krajov je, aby bolo umožnené čo najväčšiemu počtu detí 

venovať sa športovým aktivitám pod odborným vedením kvalifikovaných učiteľov telesnej 

výchovy a trénerov športových klubov. V súlade s prioritami v oblasti štátnej športovej 

reprezentácie vytvoriť efektívny systém starostlivosti o športovo talentovanú mládež, ktorý 

bude schopný pripravovať športovcov pre potreby štátnej športovej reprezentácie a bude 

pružne reagovať na jej meniace sa potreby.  

Novým aspektom vo výbere športovo talentovanej mládeže je aj nový pohľad štátu na 

problematiku elitného športu. V programovom vyhlásení vlády SR na roky 2012-2016 sa 

uvádza, že vláda presadí vytváranie podmienok na prípravu športových talentov a predloží 

novú koncepciu práce s talentovanou mládežou.  

   V rámci tejto koncepcie je potrebné zdôrazniť, že jednu z najdôležitejších úloh v tomto 

systéme plní nepochybne rodina, ktorá má jedinečný podiel medzi činiteľmi, ktoré zohrávajú 

úlohu v orientácii dieťaťa na šport (MEDEKOVÁ 2002)10 a to hlavne v prenose 

biologických predpokladov (somatických, motorických, psychických), ďalej vo váhe 

sociálneho dedičstva (výchova, ranné pohybové stimuly, napodobňovanie rodičov, súčasť 

životného štýlu, hygienické návyky, hodnotový systém, formovanie vlastností osobnosti. 

Rodina vytvára sociálne zázemie športovcovi, zabezpečuje finančné a materiálne podmienky, 

určuje životný štýl a spolupracuje pri riadení športovej prípravy svojho dieťaťa. 

   Demografický vývoj jasne naznačuje trend, ktorý v zásadnej miere ovplyvňuje kvalitu 

populácie a možnosti stratifikovaného výberu detí s predpokladmi budúcej úspešnosti v 

širokom diapazóne spoločenského života. Evidentným signálom je stav detskej a 

mládežníckej populácie nielen na Slovensku, ale aj v susedných krajinách. Je potrebné si 
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priznať, že štátna politika nie vždy reflektuje na prvý pohľad banálnu skutočnosť o potrebe 

pohybovej aktivity ako prevencie nárastu počtu obéznych detí, s čím bezprostredne súvisí 

rozšírenie civilizačných ochorení. Rôzni autori uvádzajú, že počet športujúcich detí sa oproti 

roku 1987 znížil o 30%. Toto priamo ohrozuje program štátnej politiky, ktorá zahŕňa aj 

reprezentáciu štátu na rôznych úrovniach. Najviditeľnejšou je sféra športovej reprezentácie, 

ktorej úspešnosť je podmienená primárnym výberom v detskom a žiackom období. Na 

základe toho sa stáva významnou indikácia, na ktorý šport má dieťa pohybové predpoklady, 

ktoré je možné nazvať ako štruktúrou talentovanosti. V súčasnosti nielen v Slovenskej 

republike, ale aj vo svete neexistuje ucelený systém evaluácie jednotlivca, ktorý by 

umožňoval diagnostikovať predpoklady pre určité športové zameranie.  

V súvislosti s celoplošným testovaním detí, ako aj úlohou rodiny pri výbere a príprave detí do 

športovej prípravy bude zachovaný princíp vypočutia a zohľadnenia názoru samotného 

dieťaťa v zmysle č. 12 Dohovoru o právach dieťaťa11. 

 

2. Identifikácia talentov 

 

2.a)Identifikácia talentov ako súčasť štátnej politiky v oblasti športovej úspešnosti  

 

 

    Požiadavka posúdenia možnej perspektívy športovca už v rannom veku kladie extrémne 

nároky na diagnostické prostriedky, kvalitu hodnotenia a minimalizáciu chybnej predikcie. Na 

základe toho je celá oblasť identifikácie talentov veľmi zložitou činnosťou, ktorá si vyžaduje 

vysokú mieru erudovanosti, dôkladné inštitucionálne zabezpečenie a dobrú nadväznosť 

ďalších oblastí športového tréningu. Jednou z významných súčastí výberového procesu je 

cieľ, pre ktorý sú daní jedinci vyhľadávaní a vyberaní. Výber talentov nie je homogénny 

proces, môže sa veľmi významne odlišovať v zámeroch, pre ktoré experti športovcov 

vyhľadávajú. Je možné rozlíšiť tri základné roviny výberu športovcov:  

 

 stanovenie a určenie vhodného jednotlivca pre konkrétnu športovú disciplínu - 

posúdenie primárnych predpokladov. Toto posúdenie môže byť:  

o vo všeobecnej rovine – napr. výber pre plávanie, atletiku, športové hry,  

o v špeciálnej rovine – výber pre šprinty, či vrhy, pre krauliarske, či prsiarske disciplíny.  

 

 identifikácia a stanovenie predpokladov pre dosiahnutie maximálnej výkonnostnej 

úrovne v danej disciplíne – sleduje sa len hľadisko výkonnostné a predikujú sa možnosti 

daného jednotlivca z hľadiska absolútnej výkonnosti. Vybraní sú len jedinci s najvyššou 

mierou perspektívy. Týmto spôsobom sú zvyčajne vybraní jedinci napr. do športových centier 

mládeže 

 

výber jednotlivca do konkrétneho tímu – v tejto rovine nemusí platiť pravidlo výberu 

najlepšieho či najperspektívnejšieho jedinca, ale tréner či expert vyberie toho, kto najviac 

zapadá do koncepcie vrcholového športového výkonu.  

Preto, za jednu z najdôležitejších úloh pre ministerstvo, v spolupráci s verejnými vysokými 

školami športového zamerania a NŠC, považujeme celoštátne testovanie detí vo veku 6 – 7 

rokov a identifikáciu ich športového talentu, ďalej kontrolné testovanie športového talentu vo 

veku 9 rokov dieťaťa a celoštátny zber údajov z testovania, ktorého výsledky budú verejne 
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prístupné a zároveň môžu byť využité nielen pre výber športových talentov, ale aj pre 

výskumnú činnosť zdravotného stavu a kondície detskej populácie v SR. Začiatok realizácie 

uvedeného projektu je plánovaný v roku 2015, ukončenie projektu sa plánuje s výhľadom do 

roku 2018 a následne by mala prebiehať celoplošná identifikácia športových talentov a zber 

údajov v rámci Slovenskej republiky. Spracúvanie osobných údajov športových talentov, 

prípadne jej zákonných zástupcov, či iných fyzických osôb bude vykonávané v súlade so 

zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.  

 

 

2.b) Návrh štruktúry útvarov starostlivosti o športovo talentovanú mládež  

 

Štruktúru útvarov športovo talentovanej mládeže budú aj v budúcnosti tvoriť útvary v 

školskom systéme, zväzovom systéme a rezortné športové strediská. 

  

A. Základnou úrovňou útvarov a podhubie pre výber športovo talentovanej mládeže budú v 

budúcnosti tvoriť športové strediská, ktoré budú môcť v súlade s návrhom zákona o športe 

zriaďovať samosprávne kraje a obce v spolupráci so športovým zväzom a športovým klubom 

pod vedením športového odborníka. Vyššou základňou úrovňou útvarov v budúcnosti budú 

ŠT v základných školách. Športové triedy na stredných školách nebudú zriaďované, 

vzhľadom na to, že po 15 roku talentovaní športovci budú zaradení buď vo zväzových 

útvaroch, alebo budú žiakmi strednej športovej školy. ŠT budú zriaďované len na základných 

školách, môžu byť zmiešané pre chlapcov a dievčatá, budú zriaďované z viacerých 

športových odvetví. Tréneri športovej prípravy by mali byť finančne motivovaní NŠZ a mali 

by byť zamestnancami školy. Zriaďovateľ bude zodpovedať za materiálno – technické 

podmienky, škola za organizáciu vyučovacieho procesu a patronátny športový klub za 

zabezpečenie účasti na športových súťažiach. Zriaďovanie ŠT bude upravené prísnejšou 

legislatívnou reguláciou zo strany štátu. Do praxe ministerstvo zavedie zmluvy o vzájomnej 

spolupráci a úlohách pri zabezpečovaní činnosti ŠT medzi zriaďovateľom, športovým klubom 

a NŠZ. Vzor zmluvy pripraví ministerstvo.  

 

B. Vyššiu úroveň útvarov budú tvoriť centrá talentovanej mládeže zriaďované NŠZ, taktiež 

zriadené na zmluvnej báze, medzi NŠZ a príslušným športovým klubom s CTM. Vyšším  

školským útvarom budú športové školy, ktoré v budúcnosti budú pretransformované so 

športových gymnázií na stredné športové školy. Navrhovaná transformácia by mala 

nadobudnúť účinnosť k 1. januáru 2019. Stredná športová škola (ďalej len „SŠŠ“) bude 

vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá bude pripravovať žiakov so športovým nadaním v 

štvorročnom vzdelávacom programe alebo najmenej v trojročnom a najviac štvorročnom 

vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania. Okrem úplného stredného 

všeobecného vzdelania bude poskytovať stredné odborné vzdelanie a tiež úplné stredné 

odborné vzdelanie, podľa potrieb športovej praxe. Pri prijímacom konaní na SŠŠ bude 

podmienkou pre uchádzača predložiť k prihláške potvrdenie národného športového zväzu, že 

je v zozname talentovaných športovcov.  

 

C. Najvyššiu úroveň útvarov budú tvoriť rezortné športové strediská - Národné športové 

centrum v rezorte školstva, Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica v rezorte 

obrany a Športové centrum polície v rezorte vnútra. Vzhľadom na odborné, materiálne a 

sociálne zázemie, ktoré dokážu, v rámci svojich možností, vytvárať rezortné športové 

strediská pre športovcov reprezentantov, je efektívne, ak pri týchto reprezentantoch môžu 
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trénovať a využívať tieto podmienky aj mladí, talentovaní športovci. V súlade s návrhom 

zákona o športe bude Vláda SR (ďalej len „vláda“) riadiť a koordinovať ministerstvá 

(školstva, vnútra a obrany) pri plnení úloh v oblasti športovej reprezentácie v rezortných 

športových strediskách. Za týmto účelom ustanoví nariadením vlády SR jednotné pravidlá pre 

zaraďovanie a vyraďovanie jednotlivých športov, športovcov a športových odborníkov do 

rezortných športových stredísk. Ďalej vláda zabezpečí vzájomnú spoluprácu rezortných 

športových stredísk, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, testovanie športovcov, ako aj 

ekonomické zabezpečenie starostlivosti o športovcov a športových odborníkov v rezortných 

športových strediskách.  

 

2.c) Športy v systéme starostlivosti o športovo talentovanú mládež 

  

 Za ostatné tri roky Slovenská republika (ďalej len „SR“) dosiahla dobré výsledky v 

mládežníckych kategóriách na významných medzinárodných športových súťažiach (MEJ, ME 

U, MSJ, MS U, OHM, EYOF, GS). V roku 2014 získala SR v individuálnych športoch 15 

zlatých medailí (z toho olympijské športy - 1), 19 strieborných medailí (z toho olympijské 

športy – 4) a 29 bronzových medailí (z toho olympijské športy – 8). V kolektívnych športoch 

získala SR 3 zlaté medaily v neolympijských športoch. Pre porovnanie v roku 2013 v 

individuálnych športoch to bolo 26 zlatých (z toho olympijské športy – 9), 15 strieborných (z 

toho olympijské športy – 2) a 7 bronzových (z toho olympijské športy – 2). V kolektívnych 

športoch sme v roku 2013 nezískali žiadnu medailu. V roku 2012 získala SR v individuálnych 

športoch – 15 zlatých (z toho olympijské športy – 4), 15 strieborných (z toho olympijské 

športy – 1) a 7 bronzových (z toho olympijské športy – 4). V kolektívnych športoch sme v 

roku 2012 nezískali žiadnu medailu.  

Z uvedeného vyplýva, že v posledných rokoch získavame medailové umiestnenia hlavne v 

neolympijských športoch a najmenej v kolektívnych športoch. Preto je nevyhnutnénastaviť 

zámery a hlavne financovanie športu tak, aby boli motivované športy, ktoré sú úspešné v 

mládežníckych kategóriách na významných medzinárodných športových podujatiach. 

  

2.d) Financovanie systému starostlivosti o športovo talentovanú mládež  

 

Financovanie systému starostlivosti o športovo talentovanú mládež bude zabezpečené z 

viacerých zdrojov:  

- z verejných zdrojov MV SR, MO SR (rezortné športové strediská) a ministerstva,  

- z verejných zdrojov samospráv,  

- zo súkromných zdrojov (rodičia a sponzori),  

- zo zdrojov národných športových zväzov,  

- zo zdrojov športových klubov.  

 

Finančné prostriedky poskytované ministerstvom na športovo talentovanú mládež budú 

poskytované uznanému športu ako finančný príspevok z Programu 026. Príspevok uznanému 

športu bude priamo úmerný pridanej hodnote uznaného športu pre Slovenskú republiku a 

vypočíta sa podľa vzorca na základe parametrov, ktoré vyjadrujú záujem o uznaný šport v 

Slovenskej republike a v zahraničí, dosiahnuté športové výsledky športovcov alebo družstiev 

v kategórii dospelých a v kategóriách mládeže a počet aktívnych športovcov vo veku do 18 

rokov.  

Z vypočítaného príspevku bude môcť NŠZ vyčleniť ľubovoľný objem prostriedkov na podporu 

športových talentov podľa potrieb NŠZ. Pri svojom rozhodnutí bude musieť NŠZ zvoliť takú stratégiu, 
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aby sa investované prostriedky premietli do čo najlepších výsledkov v mládežníckych kategóriách, 

nakoľko tieto budú mať vplyv následne na výšku celkového príspevku, ktorý bude automaticky 

vypočítaný na základe dosiahnutých športových výsledkov v príslušnej mládežníckej kategórii. 

 

 2.e) Zdravotné zabezpečenie a výživa športovcov  

 

Z údajov získaných z dotazníkov o zdravotnom zabezpečení športovcov v ÚTM sme získali 

informácie, že zdravotné zabezpečenie mladých športovcov je nedostatočné. Niektoré prípady o 

úmrtiach mladých športovcov zo zahraničia sú výstrahou a tieto skúsenosti nie je možné podceňovať, 

preto, aj v súlade s pripravovaným zákonom o športe, bude potrebné legislatívne upraviť pravidelné 

telovýchovno-lekárske prehliadky u všetkých registrovaných športovcov, minimálne jeden krát ročne.  

prípravu mladých športovcov, ktoré budú poskytované ministerstvom v rámci podpory 

športovo talentovanej mládeže NŠZ. 

 

  

2.f) Vzdelávanie mládežníckych trénerov  

 

Získavanie odbornej spôsobilosti v oblasti športu v trénerských kvalifikáciách budú 

zabezpečovať naďalej verejné vysoké školy (IV. a V. kvalifikačný stupeň) v rámci 

formálneho vzdelávania a NŠZ (I., II. a III. kvalifikačný stupeň) v rámci neformálneho 

vzdelávania. V rámci formálneho vzdelávania bude možné získať kvalifikáciu trénera I., II. a 

III. stupňa aj na stredných športových školách, ale aj na verejných vysokých školách. NŠC 

bude ďalej zabezpečovať semináre, workshopy a školenia za účelom získania nových 

poznatkov a moderných tréningových metód v športovej príprave mladých športovcov. Ďalej 

bude zabezpečovať publikačnú činnosť venovanú vedám o športe a športovému tréningu. 

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky bude v súlade so svojím poslaním a cieľmi 

zabezpečovať vzdelávanie športovo talentovanej mládeže a trénerov mládeže v oblasti 

antidopingu. 

  

3. Záver  
 

Súčasný vrcholový šport je charakteristický rýchlym rastom športových výkonov, úzkou 

špecializáciou a neustálym zdokonaľovaním systému športovej prípravy športovcov, vrátane 

veľkej pozornosti špecializovanému výberu talentov. Problematika starostlivosti o športovo 

talentovanú mládež si preto vyžaduje náležitú pozornosť, fungujúci efektívny systém 

financovania, ktorý môžeme zabezpečiť iba spoločným úsilím a spoluprácou štátu, 

športových organizácií, samosprávnych orgánov a taktiež politikov.  

Vo vzdelávaní a v športovej príprave je potrebné tiež brať do úvahy podnety, ktoré majú 

významný vplyv na športovú kariéru športovcov a ich hodnotové vzory. Profesionálni 

športovci sú jedným z mála relevantných vzorových podnetov, čo vyplynulo aj z výskumu, 

ktorý bol realizovaný v roku 2011 a 2012 v SR12. Z hľadiska atraktívnosti vzorov majú u 

mnohých dospievajúcich najväčšiu príťažlivosť, pričom k oceňovaným atribútom nepatrí iba 

atraktívny zovňajšok či záujem o špičkové športové výkony. Časť mladých ľudí ako pozitívne 

vzorový podnet hodný nasledovania vníma okrem nadania a talentu aj spoločenskú 

zodpovednosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a úprimnosť. Mimoriadne pozitívne je hodnotená 

skromnosť spojená so štedrosťou, úsilie športovca pomáhať v rámci rôznych charitatívnych 

projektov a iniciatív, pri organizácii zbierok, pomoci mladým športovým talentom a podobne.  

Šport je dynamické a rýchlo rastúce odvetvie s podceňovaným makroekonomickým dosahom, 

ktoré môže prispieť k vytváraniu pracovných miest, môže slúžiť ako nástroj miestneho a 
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regionálneho rozvoja, obnovy miest alebo rozvoja vidieka. Šport napomáha rozvoju 

cestovného ruchu a môže stimulovať modernizáciu infraštruktúry a vznik nových partnerstiev 

na financovanie športu. Hoci o hospodárskom význame športu neexistuje dostatok 

spoľahlivých a porovnateľných údajov, bol tento význam potvrdený štúdiami a analýzami 

vnútroštátnych účtovných dokladov, ziskov z veľkých športových podujatía nákladov 

spôsobených nečinnosťou vrátane starnutia obyvateľstva. Zo štúdie, ktorá bola predložená 

počas rakúskeho predsedníctva v roku 2006, vyplynulo, že šport v širšom význame 

vygeneroval v roku 2004 pridanú hodnotu v objeme 407 miliárd eur, ktorá zodpovedala 3,7 % 

HDP EÚ, a pracovné miesta pre 15 miliónov ľudí, teda 5,4 % pracovnej sily13. Tento 

príspevok športu by sa mal v politikách EÚ zviditeľňovať viac a propagovať, najmä v oblasti 

získavania zdrojov pre šport, ktoré by mali byť použité aj na prípravu športovo talentovanej 

mládeže. Investície do prípravy mladých talentovaných športovcov a športovkýň v kvalitných 

podmienkach a podpora mládežníckeho športu, je v súčasnosti kľúčová pre trvalo udržateľný 

rozvoj športu na všetkých úrovniach.  

Preto je aj ambíciou tejto koncepcie pomôcť vytvoriť efektívny a fungujúci systém, v rámci 

podmienok Slovenskej republiky, ktorý nám v budúcnosti môže priniesť úspechy našich 

elitných športovcov na významných medzinárodných športových podujatiach, zviditeľniť tak 

Slovenskú republiku na medzinárodnej scéne a získať nové hodnotové vzory pre našu mladú 

generáciu. 

 

 

4. Návrh opatrení 

 1. Realizovať projekt „Identifikácie talentov ako súčasť štátnej politiky v oblasti športovej 

úspešnosti“ podľa prílohy 1 materiálu a zaviesť celoplošné testovanie detí vo veku 6 – 10 

rokov, výsledky testovania sprístupniť verejnosti a NŠZ. 

 T: do 31.12.2020                                                                                Z: učitelia 1.a 2.stupeň ZŠ 

 2. V spolupráci s národnými športovými zväzmi podporovať športovo talentované deti a 

mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia a športovo talentované deti a mládež v 

náhradnej inštitucionálnej starostlivosti. 

 T: priebežne do roku 2020                                                                      Z: učitelia TSV 

                                                                      

3. Vytvárať priestorové podmienky pre činnosť športovo talentovanej mládeže na základných 

školách a stredných školách. 

 T: priebežne do roku 2020                                                                    Z: obce, mestá a VÚC  

 

 

Plánované  aktivity  v školskom  roku  2019/2020 

SEPTEMBER  
 Európsky týždeň športu 

Zapojiť žiakov do spoločenských hier ( prehadzovaná , futbal , vybíjaná) . Žiaci druhého 

stupňa. 
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          Zodpovední: vyučujúci TSV, triedni učitelia 

SEPTEMBER - OKTÓBER 
Vstupné kontroly - beh 50m , 60m(1.roč.) 

Vytrvalostný beh -  čĺnkový beh(1.roč.)  

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka.  

Cieľom je  odporučiť deťom/rodičom druhy športov/disciplín, na ktoré majú deti vrodené 

predpoklady a v ktorých môžu byť úspešné.             

                                                                            Zodpovední: učitelia TSV , učiteľ 1.ročníka 

 

Usporiadať školský turnaj v prehadzovanej o Pohár riaditeľa školy a snažiť sa z toho spraviť 

tradíciu. 

Cieľom je  u detí zapáliť chuť po športe a súťažení v duchu fair play.   

          

                                                                              Zodpovední: učitelia TSV , triedni učitelia 

 

NOVEMBER – DECEMBER 

Kontrolné kondičné cvičenia žiakov(2.stupeň): 

ľah – sed , cvičenia na lavičke , cvičenia na rebrine 

 

                  Zodpovední: učitelia TSV   
APRÍL  - MÁJ 

 Kontrolné kondičné cvičania žiakov(2.stupeň): 
ľah – sed , cvičenia na lavičke , cvičnia na rebrine 

 

                   Zodpovední: učitelia TSV   

Usporiadať školský turnaj vo florbale o Pohár riaditeľa školy a snažiť sa z toho spraviť 

tradíciu. 

Cieľom je  u detí zapáliť chuť po športe a súťažení v duchu fair play a odpútať ich od 

nežiadúcich účinkov internetu a sedavého spôsobu života.     

        

                                                                              Zodpovední: učitelia TSV , triedni učitelia 

 

MÁJ – JÚN 

Vstupné kontroly -  beh 50m , 60m(2.stupeň) 

Vytrvalostný beh , čĺnkový beh(2.stupeň)    

                    Zodpovední: učitelia TSV   

JÚN 

Športový deň                                                        Zodpovední: učitelia TSV  a triedni 

učitelia 

 

 

Tento plán je otvorený, v prípade potreby môže byť v pláne uskutočnená 

zmena. 
Plán schválil riaditeľ ZŠ, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa:       Mgr. Marián Oľšav 

Dňa: 28.08.2019                   Vypracoval: Mgr.Marek Kačmár 
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Príloha R:  

Koncepcia Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Kvalitné a dostupné 

vzdelávanie pre Slovensko 2018 - 2027 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe 

programového vyhlásenia vlády začalo v roku 2016 pripravovať návrh Národného programu 

rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý má pokrývať v 10-ročnom výhľade strategické zámery 

SR v oblasti výchovy a vzdelávania. Prizvalo k spolupráci skupinu expertov, ktorí v prvej 

etape pripravili samostatný návrh cieľov pre oblasť regionálneho školstva a pre oblasť 

vysokého školstva.  Finálna verzia uceleného dokumentu pod názvom  „Učiaceho sa 

Slovenska“ je návrhom Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na Slovensku do 

roku 2027. Základná filozofia, ktorá sa premieta do jeho obsahu, akcentuje celoživotný proces 

učenia sa človeka ako jadro jeho ľudskej prirodzenosti a kľúč k úspešnému životu. Výchova a 

vzdelávanie, orientované na každého jednotlivca a jeho prirodzenú tendenciu rozvíjať sa, 

majú strategický význam aj pre spoločnosť ako celok. Preto sa aj naša škola snaží zabezpečiť 

kvalitné vzdelávanie pre všetkých. Kvalita výchovy a vzdelávania a jeho dostupnosť sú spolu 

úzko previazané. 

 

 

1. Všeobecné východiská 

1.1. Kvalita a dostupnosť výchovy a vzdelávania 

Vysoká kvalita a dostupnosť sú jadrom stanoveného strategického cieľa v oblasti vzdelávania, 

dotýkajú sa všetkých jeho aspektov a vzdelávacích stupňov. Významnými zložkami je aj silná 

pozícia výchovnej stránky vzdelávania, rozvíjanie žiaka ako jedinečnej osobnosti žijúcej v 

spoločenstve s jej potencionalitami múdrosti, dobra, vnímania a produkovania krásy. 

Koncept povinného vzdelávania a jeho zakotvenie v Ústave je mimoriadne dôležitý pre rozvoj 

osobnosti jednotlivca, ale aj zdravé budovanie spoločenských vzťahov a vnútornej súdržnosti 

spoločnosti. Základné školy sú jadrom vzdelanosti slovenskej spoločnosti. 

Základným pilierom je individualizovaný prístup, v centre ktorého stojí učiaci sa, jeho osobný 

potenciál a vzdelávacie potreby. V rámci toho je nevyhnutné aby učitelia spoločne s ďalšími 

odborníkmi dokázali pracovať s rozmanitosťou žiakov, ich rôznorodým potenciálom, 

nadaním, talentom aj znevýhodnením, pričom túto rozmanitosť vnímajú ako prirodzený jav. 
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Okrem toho sa navrhuje aj zvýšenie inkluzívnosti našich škôl vo vzťahu k žiakom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zdravotným znevýhodnením a žiakom zo 

sociálne znevýhodneného prostredia. Na to musia mať vytvorené podmienky aj v podobe 

integrovaného multidisciplinárneho systému prevencie, podpory a intervencie. 

Dôležitú úlohu hrá priebežné hodnotenie procesu učenia sa a vyučovania, poskytujúce 

nevyhnutnú spätnú väzbu. Spätná väzba umožňuje učiacim sa lepšie sa orientovať v tom, čo 

dosiahli a plánovať svoj ďalší pokrok, vyučujúcim zasa zhodnocovať zvolené pedagogické 

stratégie a adaptovať ich podľa vzdelávacích potrieb žiakov. Hodnotenie kvality a dostupnosti 

vzdelávacích, podporných a odborných služieb je dôležitou súčasťou sebahodnotenia školy 

pri plnení jej poslania a zlepšovaní jej fungovania. 

Jadrom systému výchovy a vzdelávania na predprimárnom, primárnom a sekundárnom stupni 

je sieť škôl, podporovaná a riadená štátom. Táto sieť, ktorej fungovanie je potrebné 

zefektívňovať, je primárne predmetom tohto národného programu, pretože tvorí a aj naďalej 

bude tvoriť „hlavný prúd“ výchovy a vzdelávania. Významnými zložkami tejto siete sú 

cirkevné a súkromné školy, ktoré vnášajú do systému zdravú rozmanitosť a pluralitu. Je 

potrebné taktiež zohľadňovať úlohu, ktorú popri formálnom vzdelávaní v škole plní 

neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa. 

1.1.1. Individuálny potenciál a vzdelávacie potreby – individualizované vzdelávanie  

Cieľ: Vo výchove a vzdelávaní rozvíjať jedinečný potenciál každého učiaceho sa (dieťaťa, 

žiaka) tak, že sa napĺňajú jeho individuálne vzdelávacie potreby prostredníctvom 

individualizovanej výučby. 

Každé dieťa je jedinečné. Má jedinečnú kombináciu nadania, talentov, vlôh, záujmov, 

schopností a vzdelávacích potrieb. Rozmanitosť našich dnešných detí je základom budúcej 

rozmanitosti dospelých, ktorí z nich vyrastú do pluralitnej, demokratickej spoločnosti. Preto je 

potrebné systematicky vytvárať predpoklady pre individualizáciu vo vzdelávaní a možnosť 

jeho rozsiahlej implementácie. Poskytnúť metodickú, personálnu, materiálnu a finančnú 

podporu na rozvoj individualizovaného vzdelávania a výchovy, ďalej poskytnúť informačnú 

podporu týkajúcu sa systému individualizovaného vzdelávania rodinám a verejnosti. Vytvoriť 

metodiku a štruktúru vyhodnocovania komplexného potenciálu detí a jeho sledovania pre 

potreby individualizovaného vzdelávania. 

1.1.2. Rôznorodý potenciál žiakov v školskom systéme – inkluzívne vzdelávanie  

Cieľ: Bežné základné školy vzdelávajú žiakov s rôznorodým potenciálom, pracujú s nimi 

spôsobom, ktorým tento ich individuálny potenciál rozvíjajú a zároveň u nich posilňujú 
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sebavedomie a sebaúctu, samostatnosť a zodpovednosť, vzájomnú spoluprácu, empatiu a 

pocit spolupatričnosti. 

Už o samotnom ponímaní potenciálu detí a jeho rôznorodosti prebieha v odbornej verejnosti u 

nás aj v zahraničí diskurz. Ten je vyvolaný rôznymi východiskami, z ktorých sa na dispozície 

dieťaťa nahliada. Obsahy pojmov talent, nadanie a rozvojový potenciál detí sa v niektorých 

konceptoch v rôznej miere prekrývajú, v iných nie. 

Preto je potrebné vytvoriť stratégiu postupného rozvoja inkluzívneho vzdelávania na 

Slovensku a jej rámcový implementačný plán. Vymedziť charakteristiky inkluzívnej školy. 

Ďalej vytvoriť personálne, materiálne a finančné podmienky pre implementáciu inklúzie do 

vzdelávania. Zabezpečiť informačnú podporu inkluzívneho vzdelávania pre rodičov a 

verejnosť a efektívne ich využívať učiteľmi pri práci s rodičmi a vytvoriť legislatívny a 

organizačný priestor pre špecializované vzdelávacie moduly v jednotlivých školách v 

kontexte rozvoja inkluzívneho vzdelávania. Zadefinovať úlohy špecifických typov zariadení 

vzdelávajúcich deti (ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy, školy pre žiakov s intelektovým 

nadaním) v kontexte rozvoja inkluzívneho vzdelávania. Zabezpečiť poskytovanie 

individuálnych štipendií pre nadaných žiakov. Zabezpečiť poskytovanie finančnej podpory 

organizáciám pracujúcim s nadanými žiakmi. Prepojiť a rozvíjať funkčnosť poradenského 

systému, ktorý sa neskôr zmení na systém prevencie podpory a intervencie (PPI) s potrebami 

inkluzívnych škôl. 

1.1.3. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a zo sociálne vylúčených spoločenstiev 

Cieľ: Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a sociálne vylúčených spoločenstiev 

dostávajú účinnú podporu na dosiahnutie významne lepších výsledkov vo vzdelávaní, 

predčasne neukončujú vzdelávanie na základnej škole a pokračujú vo vzdelávaní na vyšších 

stupňoch. 

Neuralgickým bodom v Slovenskej spoločnosti je postoj k ľuďom žijúcim v extrémnej 

chudobe v marginalizovaných komunitách a v sociálne vylúčených spoločenstvách. Tradičný 

problém vzťahu rodiny a školy je na jednej strane rodina, ktorá vníma častokrát školu a 

vzdelávanie ako nutné zlo, keďže zmysel pre vzdelávanie v nej absentuje. Školu dokonca 

často vníma represívnu, nie bezpečnú a obvykle si želá, aby sa dieťa čo najskôr vrátilo do 

svojej komunity a začalo sa aktívne podieľať na jej chode (starostlivosť o mladších 

súrodencov, každodenné živobytie, atď.). Na druhej strane škola ako spoločenská inštitúcia si 

želá, aby deti zotrvávali vo vzdelávaní čo najdlhšie a rástli do spôsobilosti vymaniť sa zo 

špirály chudoby a sociálneho úpadku a aby sa ich osobnosť, ako ich najlepší záujem, rozvíjala 
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Preto je potrebné vytvoriť doplnkovú časť stratégie postupného zavádzania inkluzívneho 

vzdelávania zameranú na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia (SZP) a 

zo sociálne vylúčených spoločenstiev (SVS) a jej implementačný plán. Vytvoriť rozširujúce 

charakteristiky inkluzívnej školy pre vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodňujúceho 

prostredia a sociálne vylúčených spoločenstiev. Vykonať v spolupráci s Úradom 

splnomocnenca vlády pre rómske komunity a príslušnými rezortnými ministerstvami analýzu 

projektov zameraných na rómske komunity v programovacom období 2007 – 2013 a na 

základe nej vytvoriť štruktúrovanú vedomostnú bázu a na základe nej vytvoriť plán 

výskumných a projektových aktivít v oblastiach, ktoré doposiaľ neboli pokryté. Vytvoriť 

špecifické programy ranej starostlivosti a včasnej intervencie zohľadňujúce špecifické potreby 

detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a sociálne vylúčených spoločenstiev. 

1.1.4. Systém prevencie, podpory a intervencie (Systém PPI) 

Cieľ: Systém prevencie, podpory a intervencie (Systém PPI) poskytuje dostupné 

multidisciplinárne, integrované poradenstvo, starostlivosť a služby všetkým aktérom výchovy 

a vzdelávania najefektívnejším spôsobom a v primeranom rozsahu na dosiahnutie 

zamýšľaného žiaduceho účinku. 

Napriek poklesu počtu detí v školách, stúpa počet detí, ktoré sú ohrozené sociálno-

patologickými javmi, narastá záškoláctvo, klesá úcta detí k pravidlám a ich dodržiavaniu, 

stúpa agresivita a šikanovanie, chýba primeraná sebakontrola, v záťažových situáciách 

reagujú často neprimerane. 

Preto je potrebné . Pripraviť postup krokov smerujúcich k postupnému vytvoreniu funkčného 

Systému PPI, pričom jeho kľúčovou výkonnou zložkou budú Centrá prevencie, podpory a 

intervencie (CPPI) so svojimi multidisciplinárnymi tímami. Vypracovať štandardy pre všetky 

typy CPPI, pre rané poradenstvo, ranú starostlivosť a včasnú intervenciu a štandardy pre 

komplexný proces prevencie, podpory a intervencie. Umožniť CŠPP pri špeciálnych školách 

transformovať sa a umožniť vytvorenie špecializovaných pracovísk v ďalších špeciálnych 

typoch zariadení. Vytvoriť softwarové riešenie – informačný systém na evidenciu výkonov a 

financovanie Centier PPI, vytvoriť katalóg výkonov CPPI a stanoviť očakávaný priemerný 

štandardný výkon odborného pracovníka a vytvoriť systém financovania. Mapovať periodicky 

potreby služieb Centier PPI v jednotlivých lokalitách a transparentne vykrývať identifikované 

potreby vrátane vhodnej špecializácie subjektov. Zabezpečiť komplexnú informatickú 

podporu v rámci rezortu školstva aj medzirezortnej spolupráce. 

1.1.5. Podmienky na vzdelávanie príslušníkov národnostných menšín 
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Cieľ: Sú vytvorené vhodné podmienky na plnenie povinného vzdelávania pre príslušníkov 

národnostných menšín v ich materinskom jazyku alebo s vyučovaním ich materinského 

jazyka. 

Slovensko má dlhodobú tradíciu a dobré skúsenostis poskytovaním výchovy a vzdelávania 

občanom patriacim k národnostným menšinám v ich materinskom jazyku, najmä na školách a 

školských zariadeniach s vyučovacím jazykom maďarským alebo s vyučovaním ich jazyka, 

ako napr. rusínskeho, ukrajinského jazyka a ďalších. Avšak je potrebné zohľadniť špecifiká 

pri vzdelávaní príslušníkov národnostných menšín v legislatíve. Zabezpečiť učebnice, učebné 

texty, pracovné zošity a učebné pomôcky, ako aj voľne šíriteľné digitálne učebné zdroje aj v 

jazyku národnostných menšín. Prijať kroky, aby na školách s vyučovacím jazykom 

národnostných menšín bolo zabezpečené kvalitné vyučovanie a ovládanie štátneho jazyka. 

Zabezpečiť normy a dokumenty aj vo vyučovacích jazykoch škôl pre príslušníkov 

národnostných menšín. . Zohľadňovať pri rozhodovaní o sieti škôl a minimálnych počtoch 

žiakov prirodzené nižšie počty žiakov na školách s vyučovacím jazykom národnostných 

menšín. Zohľadniť pri rozpise finančných prostriedkov špecifiká škôl pre príslušníkov 

národnostných menšín. Konzultovať zmeny v systéme výchovy a vzdelávania príslušníkov 

národnostných menšín osobitne aj s občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami 

pôsobiacimi v tejto oblasti. 

 

1.2. Ciele  výchovno-vzdelávacieho systému - program Učiace sa Slovensko 

Cieľ: Ciele výchovno-vzdelávacieho systému na jednotlivých stupňoch vzdelávania sú jasne 

pomenované a panuje ohľadom nich konsenzus. Škola vyvážene plní svoju úlohu v troch 

oblastiach:  

1) individuálny rozvoj jednotlivcov 

2) socializácia a enkulturácia81 

3) ekonomické potreby spoločnosti 

Výchovno-vzdelávací systém sa usiluje o vyrovnávanie individuálnych znevýhodnení a 

zvyšovanie sociálnej mobility. Deklarované výchovné a vzdelávacie ciele sú všetkými 

aktérmi brané vážne a reálne sa premietajú do obsahu, foriem a metód a do organizácie 

vyučovania. Pozornosť pritom nie je zameraná iba na kvantifikovateľné a merateľné ciele, ale 

na celé spektrum cieľov vo vzdelávacej aj výchovnej oblasti. Sledované sú aj nezamýšľané 

efekty a skryté dôsledky školského vzdelávania s cieľom eliminovať tie, ktoré sú vnímané ako 

negatívne. 
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1.3. Obsah vzdelávania – program Učiace sa Slovensko 

Štátne vzdelávacie programy sa inovujú v pravidelných (vopred známych) cykloch. Výchovné 

a vzdelávacie ciele sú jasne pomenované a reálne premietnuté do obsahu, foriem a metód 

vzdelávania aj do organizácie vyučovania. Učivo je obsahom aj rozsahom primerané veku, 

schopnostiam a mentálnemu svetu učiacich sa. Pomer teoretického a praktického poznávania 

je vyvážený, popri akademických disciplínach sa venuje primeraná pozornosť aj rozvoju 

mäkkých zručností žiakov. Prierezové témy sú organickou súčasťou kurikula a vo 

vzdelávacích programoch je pre ne vytvorený dostatočný časový priestor. 

 

2. Cieľ Koncepcie Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Kvalitné a dostupné 

vzdelávanie pre Slovensko 2018 -2027 

Hlavné ciele navrhovanej koncepcie sú: 

•  Poskytnúť kvalitnú výchovu a vzdelanie vo výchovno-vzdelávacieho procesu na základnej 

škole.  

• Poskytnúť deťom a žiakom radosť zo získavania vedomostí a ich osobného rastu, ako 

i základ zdravého životného štýlu.  

• Reagovať na aktuálne i očakávané potreby jednotlivca a spoločnosti a osobitne na potreby 

hospodárskej praxe.  

• Dostupnosť vzdelávania pre všetky vrstvy.  

• Zabezpečiť učiteľom postavenie a ohodnotenie zodpovedajúce mimoriadnemu významu ich 

práce. 

 

 

• Podpora neformálneho vzdelávania mládeže. 

• Aby mal každý človek prístup k vzdelaniu, kultúre a voľnému času.  

 

3. Hlavné úlohy vyplývajúce z Koncepcie Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. 

Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko 2018 -2027 

1. Viesť žiakov k Zdravému životnému štýlu – využiť na to priestor v rámci hodín Telesnej 

a športovej výchovy, Bio-Enviro a Etickej výchovy. 

Termín: školský rok 2019/2020   Zodpovedný: Dzuracká 
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2. Zabezpečovať možnosti zmysluplného trávenia voľného času pre národnostnú menšinu 

v škole, zvyšovať ich záujem o zapájanie do aktivít a podujatí na škole i mimo nej. 

Termín : školský rok 2019/2020   Zodpovedný: Dzuracká 

 

4. Metódy a formy práce 

Rozhovor, dotazník, besedy, výchovné koncerty, využívanie inovatívnych metód vo 

vyučovaní, propagačné materiály 

 

Plánované  aktivity  v školskom  roku  2018/2019 

OKTÓBER 

Termín : v priebehu mesiaca  – Školský turnaj Vybíjaná – pre 1.stupeň 

        Zodpovedný: Dzuracká 

NOVEMBER 

Termín : v priebehu mesiaca  – Kruhový tréning – pre žiakov 2. stupňa 

        Zodpovedný: Dzuracká 

DECEMBER 

Termín : v priebehu mesiaca  – Vianočná akadémia 

        Zodpovedný: Dzuracká 

JANUÁR 

Termín : v priebehu mesiaca - V zdravom tele, zdravý duch – Projekt na hodine telesnej 

a športovej výchovy. 

        Zodpovedný: Dzuracká 

FEBRUÁR 

Termín : v priebehu mesiaca – Pripraviť pre žiakov špeciálnych tried športovú súťaž 

        Zodpovedný: Dzuracká 

MAREC 

Termín : v priebehu mesiaca  – Zdravé stravovanie u nás doma – projekt na hodine Telesnej 

a športovej výchovy. 

                   Zodpovedný: Dzuracká 

 

APRÍL     

Termín : v priebehu mesiaca  – Školský turnaj Florbal – pre žiakov 2. stupňa 

                   Zodpovedný: Dzuracká 
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MÁJ  

Termín : v priebehu mesiaca – Príprava a zapojenie žiakov do súťaže – Kajňanská desiatka. 

                                                                                              Zodpovedný: Dzuracká 

JÚN 

Termín : v priebehu mesiaca  – Noc v škole – aktivity počas akcie  

                                            

        Zodpovedný: Dzuracká 

 

Tento plán je otvorený, v prípade potreby môže byť v pláne uskutočnená zmena. 

Plán schválil riaditeľ ZŠ, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa:       Mgr. Marián Oľšav 

Dňa: 28.08.2019                  Vypracoval: Mgr.Katarína Dzuracká 
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Príloha S: 

Vecný a časový plán opatrení na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom meraní 

žiakov OECP – v štúdií PISA  

 

Jeden z pohľadov na kvalitu vzdelávacieho systému poskytuje aj štúdia PISA. Výsledky 

štúdie zaznamenávajúcej výkony žiakov v prírodovednej, čitateľskej a matematickej 

gramotnosti, sú v médiách prezentované predovšetkým prostredníctvom grafov a tabuliek, v 

ktorých Slovensko už štandardne zastáva spodné priečky pod priemerom OECD. V súčasnosti 

je PISA jedným z objektívnych a nezaujatých „pohľadov zvonka“ na náš vzdelávací systém.  

Môže nám poskytnúť veľmi cenné informácie o tom, ako sú naši 15-roční žiaci pripravení na 

život v dospelosti, čo všetko na ich prípravu môže vplývať, ako to dokážeme ovplyvniť, a 

ktorá zložka systému má na výkon žiakov najväčší vplyv. Problémom dnešnej doby nie je 

nájsť informácie. Dôležité je vybrať si tie, ktorým môžeme dôverovať, a ktoré nám pomôžu 

vyriešiť stanovený problém. 

PISA neposkytuje riešenia problémov, ktoré vzdelávací systém jednotlivých zúčastnených 

krajín má, ale pomáha ich identifikovať. Zisťuje, ako žiaci dokážu využiť to, to čo sa v škole 

naučili, a nie to, či vedia zreprodukovať naučené. Z tohto pohľadu sa naša škola snaží 

inšpirovať výsledkami a úlohami PISA. V jej výsledkoch sa snažíme nájsť to, čo nás môže 

posunúť vpred s cieľom zabezpečiť kvalitné vzdelávania pre všetkých. Len vzdelaný jedinec 

si totiž dokáže vážiť prácu iných, vie sa správne rozhodnúť, je prínosom pre spoločnosť a 

dokáže odovzdávať poznatky a skúsenosti ďalším generáciám. 

 

1. Všeobecné východiská 

1.1. Čo je PISA 

PISA – Program medzinárodného hodnotenia žiakov (Programme for International Student 

Assessment) je rozsiahly medzinárodný výskum, ktorý zisťuje výsledky vzdelávania z 

pohľadu požiadaviek trhu práce. Zameriava sa na výsledky 15-ročných žiakov v tzv. funkčnej 

gramotnosti, ktoré skúma a porovnáva v čase. Krajinám, ktoré sa do štúdie zapoja poskytuje 

možnosť porovnať funkčnosť vzdelávacieho systému s inými krajinami, ktoré sa v štúdii 

zúčastňujú, poukázať na jeho možné nedostatky, zistiť konkurencieschopnosť žiakov 

končiacich povinnú školskú dochádzku. 
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Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch. Hlavnou testovanou 

oblasťou prvého cyklu štúdie OECD PISA bola čitateľská gramotnosť.  

Slovenská republika, už ako členská krajina OECD, sa prvýkrát zúčastnila štúdie PISA v roku 

2003, keď bola hlavnou sledovanou oblasťou matematická gramotnosť. 

Poslednou z troch obmieňaných oblastí je prírodovedná gramotnosť, ktorá sa prvýkrát stala 

hlavnou skúmanou oblasťou v roku 2006. Každý cyklus štúdie OECD PISA skúma všetky tri 

oblasti (gramotnosti), jednu ako hlavnú a dve ako doplnkové. 

Od roku 2012 sa Slovensko zúčastňuje testovania aj novo pridaných testovaných domén -

 finančná gramotnosť, elektronické testovanie čitateľskej a matematickej gramotnosti 

a riešenia problémov. Od roku 2015 prebieha testovanie na Slovensku kompletne 

v elektronickej podobe.  

Pri realizácii testovania sa uplatňujú štandardizované postupy, ktoré zabezpečujú rovnaké 

podmienky testovania vo všetkých participujúcich krajinách. 

Do testovania môžu byť vybraní všetci žiaci, ktorí spĺňajú podmienku veku: 15 rokov a 3 

mesiace – 16 rokov a 2 mesiace (na začiatku testovacieho obdobia) a navštevujú 7. alebo 

vyšší ročník. Žiaci musia byť schopní vypracovať test samostatne, bez pomoci asistenta, či 

administrátora testovania. Ak žiak z akýchkoľvek dôvodov túto podmienku nesplní, je možné 

ho z testovania vylúčiť. Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

navštevujúcim špeciálnu triedu základnej školy alebo špeciálnu základnú školu, ktorí spĺňajú 

podmienku samostatnosti, býva pridelený časovo menej náročný variant testu. 

Výsledkom merania PISA je medzinárodné porovnanie výkonov žiakov vo všetkých 

skúmaných oblastiach a ich zhodnotenie z pohľadu vzdelávacieho systému krajiny. 

 

1.2. Kto to vykonáva  

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

NÚCEM je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, zriadený 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vznikol 1. septembra 

2008 ako súčasť zmien vo vzdelávacom systéme, ktoré zaviedol nový školský zákon na 

Slovensku. 

Medzi základné úlohy NÚCEM patrí: 
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- zabezpečovanie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 

zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

- zabezpečenie externého testovania žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl SR, 

- zabezpečovanie medzinárodných meraní podľa programov, do ktorých sa Slovenská 

republika zapája v súlade s ich pravidlami. 

 

1.3. Prehľad teoretických východísk jednotlivých gramotností – štúdie PISA  

1.3.1. Čitateľská gramotnosť  

Čitateľská gramotnosť je v rámci štúdie PISA vnímaná veľmi komplexne, pričom jej samotná 

definícia neberie do úvahy len tzv. „čítanie s porozumením“, ale aj zaangažovanosť čitateľa 

do čítania či účel čítania. Čitateľská gramotnosť má veľmi širokú medzipredmetovú 

pôsobnosť a aj v štúdii PISA je základom pre všetky ostatné skúmané oblasti. 

Definícia v rámci štúdie PISA:  

Čitateľská gramotnosť je porozumenie a používanie písaných textov, uvažovanie o nich a 

zaangažovanosť čitateľa do čítania s cieľom dosahovania osobných cieľov, rozvíjania 

vlastných vedomostí a schopností a podieľania sa na živote spoločnosti. 

 

1.3.2. Prírodovedná gramotnosť  

Definícia v rámci štúdie PISA: 

Prírodovedná gramotnosť je schopnosť používať vedecké poznatky a vedecké myšlienky ako 

aktívny občan.  

Prírodovedne gramotný človek je schopný a ochotný zapojiť sa do logických diskusií na tému 

veda a technika, čo si vyžaduje nasledujúce kompetencie:  

Vysvetliť javy vedeckým spôsobom - rozpoznať, ponúknuť a vyhodnotiť vysvetlenia širokej 

škály prírodných a technických javov  

Navrhnúť a vyhodnotiť prírodovedný výskum - opísať a zhodnotiť prírodovedný výskum a 

navrhnúť vedecký spôsob riešenia na položené otázky  

Interpretovať získané údaje a dôkazy vedeckým spôsobom - analyzovať a vyhodnotiť údaje, 

tvrdenia a argumenty v rôznych formách a vyvodiť primerané vedecké závery 

 

1.3.3. Matematická gramotnosť 

Definícia v rámci štúdie PISA: 
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Matematická gramotnosť je schopnosť človeka vyjadriť, použiť a interpretovať matematiku v 

rôznych súvislostiach. Zahŕňa matematické myslenie, používanie matematických pojmov, 

postupov, faktov a nástrojov na opis, vysvetlenie alebo predpovedanie javu. Pomáha 

uvedomiť si, akú úlohu má matematika v reálnom svete, a na tomto základe správne 

posudzovať a rozhodovať sa tak, ako sa to vyžaduje od konštruktívneho, zaangažovaného a 

rozmýšľajúceho občana. 

 

1.3.4. Finančná gramotnosť 

Finančná gramotnosť je doplnkovou doménou skúmania v štúdii PISA. Nezapájajú sa do nej 

všetky krajiny, iba tie, ktoré prejavia záujem o zhodnotenie výkonu žiakov v tejto oblasti. 

Hlavným zámerom skúmania finančnej gramotnosti štúdie PISA je zhodnotiť úroveň znalostí 

a zručností 15- ročných žiakov v oblasti financií. Ide najmä o zistenie schopnosti robiť 

dôležité finančné rozhodnutia a finančné plány.  

Skúmanie finančnej gramotnosti prostredníctvom štúdie PISA na Slovensku do istej miery 

prispelo k rozšíreniu informácií z finančnej gramotnosti do radov odbornej verejnosti v oblasti 

vzdelávania na Slovensku. Poukázalo tiež na význam zapracovania tejto oblasti do národných 

kurikulárnych dokumentov a jej sledovanie na národnej úrovni. 

Definícia v rámci štúdie PISA: 

Finančná gramotnosť je znalosť a pochopenie finančných pojmov a rizík, schopnosť, 

motivácia a sebadôvera jedinca využívať získané vedomosti s cieľom vykonávania 

efektívnych rozhodnutí v rôznych situáciách týkajúcich sa financií, so zámerom zlepšiť 

finančnú situáciu jednotlivca i spoločnosti, a tým im umožniť zapojenie do ekonomického 

života 

 

1.3.5. Tímové riešenie problémov 

Doména riešenia problémov nie je v štúdii PISA nová. Bola jej súčasťou ako vedľajšia oblasť 

skúmania už v rámci cyklov PISA 2003 a PISA 2012. V roku 2012 sa dokonca testovala 

elektronickou formou (aj na Slovensku). Tímové riešenie problémov však prinieslo do 

testovania PISA nový rozmer. Snaží sa monitorovať, ako jednotlivec dokáže pri riešení 

konkrétneho problému spolupracovať. Spolupráca na riešení problému totiž môže priniesť 

efektívne delenie práce, pohľad na jeho riešenie z rozličných perspektív, môže zvýšiť 

kreativitu a zlepšiť kvalitu riešení, ktoré poskytnú rôzni členovia tímu. 

Definícia v rámci štúdie PISA: 
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Tímové riešenie problémov je schopnosť jednotlivca efektívne sa zapájať do procesu, pri 

ktorom sa dvaja alebo viacerí spolupracovníci snažia riešiť problém tým, že navzájom 

zdieľajú svoje znalosti a snahu potrebnú na dosiahnutie riešenia a spájajú svoje vedomosti, 

zručnosti a úsilie na dosiahnutie tohto riešenia. 

 

1.4. Úlohy štúdie PISA 2015 

1.4.1. Čitateľská gramotnosť  

Úlohy kognitívneho testu zameraného na čitateľskú gramotnosť vychádzajú z nasledujúcich 

charakteristík:  

situácie – predstavujú rozličný kontext alebo účel čítania, texty a úlohy, ktoré sú s nimi 

spojené (osobné, vzdelávacie, spoločenské, pracovné).  

texty – predstavujú široký rozsah materiálov, ktoré žiaci čítajú. Štruktúra/forma textu – 

súvislý, nesúvislý, kombinovaný, zložený; typ textu – opis, rozprávanie, výklad, 

argumentácia, návod, protokol, zápisnica; zobrazenie – dynamické, statické.  

procesy (činnosti) – predstavujú kognitívny prístup, ktorý určuje, ako je čitateľ do čítania 

zaangažovaný. Definovaných je 5 aspektov: získať informáciu, porozumieť, interpretovať, 

uvažovať o obsahu a vyhodnotiť ho, uvažovať o forme a vyhodnotiť ju. 

 

1.4.2. Prírodovedná gramotnosť 

Všetky detaily zohľadňované pri tvorbe úloh z oblasti prírodovednej gramotnosti zaradené do 

kognitívneho testu sú skúmané z pohľadu nasledujúcich aspektov:  

kontexty: osobné, lokálne/národné a globálne problémy (otázky);  

znalosti: obsahové (fyzikálne systémy, živá príroda, Zem a vesmír), procedurálne, 

epistemické; 

kompetencie: schopnosť vysvetliť javy vedeckým spôsobom, navrhnúť a vyhodnotiť 

prírodovedný výskum, interpretovať získané dôkazy a údaje vedeckým spôsobom;  

postoje: záujem o prírodné vedy a technológie, ocenenie vedeckých prístupov k bádaniu, 

porozumenie a základné povedomie o otázkach týkajúcich sa životného prostredia. 

 

1.4.3. Matematická gramotnosť 

Úlohy z matematickej gramotnosti zaradené do kognitívneho testu, rovnako ako aj úlohy z 

iných gramotností, sa snažia vychádzať zo situácií, ktoré sú žiakovi blízke; úlohy sú vložené 



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

 

 

 

 

do kontextu reálneho života. Pri tvorbe úloh z matematickej gramotnosti sa zohľadňuje 

súvislosť s matematickými problémami bežného života z pohľadu:  

matematického obsahu, ktorý zahŕňa nasledujúce oblasti: kvantita, priestor a tvar, zmena, 

vzťahy a závislosti, náhodnosť a dáta;  

kontextu, ktorý môže byť: osobný, spoločenský, pracovný, vedecký.  

Z hľadiska riešenia úloh sa od žiaka očakáva poznanie základných matematických pojmov, 

vedomostí a zručností.  

Základné matematické schopnosti: Komunikácia, zobrazenie/reprezentácia, návrh stratégií, 

matematizácia, uvažovanie a argumentácia, použitie symbolického, formálneho a technického 

jazyka a operácií, použitie matematických nástrojov.  

Procesy: vyjadriť/sformulovať situáciu pomocou matematiky; použiť matematické pojmy, 

fakty, postupy a uvažovanie; interpretovať, aplikovať a vyhodnotiť matematické výsledky. 

 

1.4.4. Finančná gramotnosť 

V štúdii PISA sa pri tvorbe úloh z oblasti finančnej gramotnosti zohľadňujú tri rôzne aspekty:  

obsah: peniaze a finančné transakcie; plánovanie a hospodárenie; riziko a výnos; finančné 

prostredie;  

procesy: identifikácia finančných informácií; analýza informácií vo finančnom kontexte; 

zhodnotenie finančných otázok; pochopenie a uplatnenie vedomostí o financiách;  

kontexty: vzdelávanie a práca; domácnosť a rodina; jednotlivec (osobné financie); 

spoločnosť. 

 

 

1.4.5. Tímové riešenia problémov 

Úlohy z oblasti tímového riešenia problémov sa vyznačujú vysokým stupňom interaktivity. 

Hoci je riešiteľská skupina fiktívna – žiaci nekomunikujú navzájom medzi sebou, ale v rámci 

testu komunikujú s tzv. agentom8 – snahou bolo čo najlepšie zhodnotiť najmä prínos 

riešiteľov – žiakov zúčastňujúcich sa na testovaní PISA. 

 Koncepčný rámec tímového riešenia problémov vychádza z rámca stanoveného pre 

individuálne riešenie problémov v rámci cyklu PISA 2012. Základná koncepcia 

individuálneho riešenia problémov je totiž platná aj pre tímové riešenie problémov. V 

nasledujúcich riadkoch uvádzame kľúčové prvky, ktoré boli pri tvorbe úloh zohľadňované:  
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kontext problémov ovplyvňuje to, ako budú problém riešiť jednotlivci, ktorí majú o tomto 

probléme rozdielne informácie. Rámec identifikuje dva pohľady na kontext úloh a to 

prostredie (technické/netechnické) a zameranie oblasti, kde problém vzniká (osobné/sociálne); 

povaha problémovej situácie opisuje, či je informácia o probléme úplná alebo nie, keď sa 

riešiteľ s problémom zoznamuje. Rozlišujú sa statické situácie, ktoré poskytujú o probléme 

úplné informácie, alebo interaktívne, v ktorých musí riešiteľ získať dodatočné informácie, aby 

mohol problém vyriešiť;  

postupy sú kognitívne procesy uplatňované pri riešení problému. Kognitívne procesy, ktoré 

sa pomocou týchto úloh skúmali, sú: poznávanie a porozumenie, vyjadrovanie a formulácia, 

plánovanie a vykonávanie, sledovanie a posudzovanie.  

Aby sme však na tomto mieste konkretizovali aj špecifiká tímového riešenia problémov, je 

potrebné zhrnúť tri základné kompetencie, ktoré definuje rámec tímového riešenia problémov. 

Ide o schopnosť: preukázať a udržiavať spoločné porozumenie, podniknúť kroky vhodné na 

vyriešenie problému, preukázať a udržiavať organizáciu tímu. 

 

2. Cieľ Koncepcie vecný a časový plán opatrení na zlepšenie výsledkov žiakov 

v medzinárodnom meraní žiakov OECP – v štúdií PISA 

Hlavné ciele navrhovanej koncepcie sú: 

•  Skvalitnenie súčasného výchovno-vzdelávacieho procesu na základnej škole.  

• Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom rozvoja čitateľskej, matematickej, 

prírodovednej, finančnej gramotnosti a tímového riešenia problémov.  

• Odstránenie memorovania a zvýšenie motivácie žiakov k učeniu, rozvoj ich tvorivosti a 

samostatnosti, osvojenie si myšlienky celoživotného vzdelávania. 

• Používanie vo vyučovacom procese kognitívne testy a dotazníky na úrovni žiakov, školy, 

rodičov (voliteľné) a učiteľov (voliteľné). 

 

 

• Používanie úloh, testov a dotazníkov inšpirovaných štúdiou PISA na hodinách Matematiky, 

Slovenského jazyka, Fyziky, Chémie a Biológie.  

• Zvýšiť záujem žiakov o Online Testovanie.  

• Vychovať vzdelaného jedinca, ktorý si dokáže vážiť prácu iných, vie sa správne rozhodnúť, 

je prínosom pre spoločnosť a dokáže odovzdávať poznatky a skúsenosti ďalším generáciám. 
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3. Hlavné úlohy vyplývajúce z Koncepcie vecný a časový plán opatrení na zlepšenie 

výsledkov žiakov v medzinárodnom meraní žiakov OECP – v štúdií PISA 

1. Zamerať prácu žiakov a učiteľov na hodinách v rámci projektu s názvom „Zvýšenie 

čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ Slovenská Kajňa“ v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje na používanie úloh, testov a dotazníkov inšpirovaných 

štúdiou PISA. 

Termín: školský rok 2019/2020   Zodpovedný: Dzuracká 

2. Podľa aktuálnej ponuky Online testovania zapájať žiakov do tohto testovania, zvyšovať ich 

záujem o zapájanie do aktivít na škole i mimo nej. 

Termín : školský rok 2019/2020   Zodpovedný: Dzuracká 

 

4. Metódy a formy práce 

Kognitívne testy, dotazníky, využívanie inovatívnych metód vo vyučovaní, propagačné 

materiály 
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Plánované  aktivity  v školskom  roku  2018/2019 

OKTÓBER 

Termín : v priebehu mesiaca  – Úlohy pre žiakov inšpirované PISA na hodinách Fyziky 8. 

ročník v rámci projektu. 

        Zodpovedný: Dzuracká 

NOVEMBER 

Termín : v priebehu mesiaca  – Úlohy pre žiakov inšpirované PISA na hodinách Fyziky 9. 

ročník v rámci projektu. 

        Zodpovedný: Dzuracká 

DECEMBER 

Termín : v priebehu mesiaca  – Úlohy pre žiakov inšpirované PISA na hodinách Chémie 8. 

ročník v rámci projektu. 

        Zodpovedný: Dzuracká 

JANUÁR 

Termín : v priebehu mesiaca - Prejdenie a vyhodnotenie Testovania 5 (2019) na hodinách 

Slovenského jazyka v 5. ročníku. 

        Zodpovedný: Dzuracká 

FEBRUÁR 

Termín : v priebehu mesiaca – Prejdenie a vyhodnotenie Testovania 5 (2019) na hodinách 

Matematiky v 5. ročníku. 

        Zodpovedný: Dzuracká 

MAREC 

Termín : v priebehu mesiaca  – Úlohy pre žiakov inšpirované PISA na hodinách Chémie 8. 

ročník 

                   Zodpovedný: Dzuracká 

 

APRÍL     

Termín : v priebehu mesiaca  – Úlohy pre žiakov inšpirované PISA na hodinách Biológia 9. 

ročník. 

                   Zodpovedný: Dzuracká 

MÁJ  

Termín : v priebehu mesiaca - Prejdenie a vyhodnotenie Testovania 9 (2019) na hodinách 

Slovenského jazyka v 9. ročníku. 



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

 

 

 

 

                                                                                              Zodpovedný: Dzuracká 

JÚN 

Termín : v priebehu mesiaca  – Dotazník pre žiakov inšpirovaný PISA na hodinách Chémie 7. 

ročníka.                                                    

        Zodpovedný: Dzuracká 

Tento plán je otvorený, v prípade potreby môže byť v pláne uskutočnená zmena. 

Plán schválil riaditeľ ZŠ, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa:       Mgr. Marián Oľšav 

Dňa: 28.08.2019                  Vypracoval: Mgr.Katarína Dzuracká 
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Príloha R:  

Koncepcia Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti 

chudobe 

 

1. Charakteristika Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja 

proti chudobe 

  Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe predstavuje 

dokument strategickej povahy, ktorý systematizuje prístupy k riešeniu chudoby a sociálneho 

vylúčenia a rozvíja ich pod jednotným rámcom, a to vo vzťahu k cieľom vyplývajúcim zo 

stratégie Európa 2020. Východiskovým bodom je členstvo Slovenskej republiky v Európskej 

únii spolu s prihlásením sa k spoločným hodnotám a záväzkom, ktoré z tohto členstva 

vyplývajú.   

 

2. Východiská Národnej rámcovej stratégie pre podporu sociálneho začleňovania a boj 

proti chudobe 

   Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začleňovania a boja proti chudobe sa 

obsahovo opiera o dva piliere. Prvý pilier predstavuje stratégia Európa 2020, druhým pilierom 

sú národné koncepčné a strategické materiály Slovenskej republiky dotýkajúce sa sociálneho 

začleňovania. Národná rámcová stratégia tak odkazuje k prijatým záväzkom a pokračuje v 

rozpracovaní strategických prístupov a politík vo vzťahu k riešeniu problémov sociálneho 

vylúčenia a chudoby. Zároveň, stratégia sa hlási k trom sociálno-politickým paradigmám, 

ktoré v súčasnosti predstavujú východiská progresívneho prístupu k sociálnemu začleňovaniu 

a boju proti chudobe, založeného na rešpektovaní ľudských práv, zdôraznení produktívnej 

funkcie sociálnej politiky a jej aktivizujúceho potenciálu. Tieto tri perspektívy budú rámcovať 

aktivity v oblasti boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v ďalšom období. 

   Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe vychádza z 

nasledujúcich troch sociálnopolitických perspektív, ktoré sú súčasťou sociálno-politického 

diskurzu v EÚ a možno ich považovať za súčasť toho, čo sa zvykne označovať ako európsky 

sociálny model: 

 uplatňovanie princípu aktívneho začleňovania,  

 prístup založený na sociálnych investíciách,  

 dôraz na kompenzačnú a ochrannú funkciu sociálnej politiky. 
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   Vo februári 2013 Európska komisia publikovala Oznámenie, v ktorom vyzvala členské 

štáty, aby zaradili sociálne investície medzi svoje priority v zmysle efektívnejšieho a 

účinnejšieho využívania sociálnych výdavkov. Spolu s Oznámením bol predstavený tzv. balík 

o sociálnych investíciách, ktorý obsahuje sériu dokumentov a opatrení podporujúcich takto 

širšie definovaný strategický prístup. Z hľadiska politík sociálneho začleňovania v SR je 

potrebné vyzdvihnúť všetky. Za obzvlášť dôležité však možno považovať odporúčanie 

Komisie7 týkajúce sa investícií do detí, ktoré patria na Slovensku k najviac ohrozeným 

kategóriám. Sociálne investície smerom k deťom sa zameriavajú na najzraniteľnejšiu 

kategóriu z hľadiska ich budúcich vyhliadok a k prelomeniu bludného kruhu znevýhodnení. 

Zvyšovanie šancí ide ruka v ruke so znižovaním rizika sociálneho vylúčenia v dospelosti, čo 

podtrhuje produktívny charakter takýchto investícií. Podľa Oznámenia Komisie, politiky 

rámcované ideou sociálnych investícií do detí v sebe spájajú tri základné piliere, ku ktorým sa 

hlási aj Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe:   

 Prístup k adekvátnym zdrojom, a to najmä podporou participácie rodičov na trhu 

práce. Zabezpečenie tohto piliera sa odvíja od zohľadnenia princípu aktívneho 

začleňovania (viď nižšie) a napĺňania barcelonských cieľov v oblasti kapacít služieb 

starostlivosti o deti v predškolskom veku. Dôraz sa kladie aj na úlohu a adekvátnosť 

sociálnych transferov, z ktorých môžu benefitovať deti.   

 Prístup k dostupným a kvalitným službám. Zahŕňa to zlepšenie prístupu ku kvalitným 

službám pre deti v predškolskom veku, ktoré pomáhajú rozvoju detí a zároveň 

umožňujú rodičom participovať na trh práce, ako aj zlepšenie výkonu vzdelávacieho 

systému z hľadiska jeho vplyvu na rovnosť príležitostí. Patria sem opatrenia pre 

podporu začleňovania detí so znevýhodnením, opatrenia zamerané na predchádzanie 

predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky a pod. Medzi dôležité služby s veľkým 

dopadom na životné podmienky detí patria aj zdravotnícke služby a bývanie. Pri 

bývaní si zaslúžia pozornosť také opatrenia, ktoré predchádzajú riziku vysťahovania, 

bezdomovectva, getoizácie a pod.   

 Podpora participácie detí, a to ich zapojením do procesov rozhodovania a podporou 

ich účasti na voľno-časových a kultúrnych aktivitách. 

3. Kľúčové opatrenia   

   Kľúčové opatrenia politík sociálneho začleňovania a boja proti chudobe sú formulované v 

nasledujúcich oblastiach:  
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 Podpora zvyšovania cieleného a individualizovaného poskytovania verejných služieb 

zamestnanosti a zvyšovania efektívnosti a účinnosti aktívnych opatrení na trhu práce  

 Podpora zamestnanosti mladých ľudí  

 Podpora rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom 

 Podpora prístupu ku kvalitným službám  

 Podpora integrácie marginalizovaných rómskych komunít  

 Reforma systému sociálnych transferov a odvodového zaťaženia ohrozených skupín 

4. Ohrozené skupiny v strategických dokumentoch SR vzťahujúcich sa k sociálnemu 

začleneniu a boju proti chudobe 

   Sociálne vylúčenie ohrozuje rôzne sociálno-demografické kategórie, čo sa odráža v cieľoch 

a prioritách zapracovaných v Národnom programe reforiem 2014. Ambície a ciele vo vzťahu 

k jednotlivým špecifickým skupinám sú zahrnuté aj v ďalších strategických a koncepčných 

dokumentoch. Týkajú sa predovšetkým detí, mládeže, starších ľudí, osôb so zdravotným 

postihnutím, osôb v inštitucionálnej starostlivosti, marginalizovaných rómskych komunít a 

cudzincov. 

4.1 Deti 

Strategické dokumenty SR vzťahujúce sa k sociálnemu začleneniu a boju proti chudobe 

 Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017 

 Národná stratégia na ochranu detí pred násilím 

Strategické ciele 

 Prispieť k budovaniu a rozvoju systému ochrany práv a záujmov detí 

 Rešpektovať právo všetkých detí na ochranu pred všetkými formami násilia 

Oblasti intervencie 

 Rodinné prostredie 

 Náhradná starostlivosť 

 Vzdelávací systém 

 Sociálne zabezpečenie 

 Koordinácia politík 

 Monitoring a hodnotenie 

 Podpora kvality výkonu politík 

 Informovanosť o problematike násilia na deťoch 
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Operatívne ciele v oblasti sociálneho začlenenia 

 Podpora sociálneho začlenenia detí prostredníctvom vzdelávania a starostlivosti 

v detstve 

 Podpora politík umožňujúcich rodičom detí ohrozených sociálnym vylúčením zotrvať 

na trhu práce 

 Vytvoriť Národný koordinačný rámec pre riešenie násilia páchaného na deťoch 

 Zabezpečiť systematické monitorovanie a hodnotenie systémov ochrany detí pred 

násilím 

 Predchádzať inštitucionálnemu a systémovému porušovaniu práv dieťaťa 

 Zabezpečiť profesionalitu a kvalitu výkonu politík 

 Zvyšovať informovanosť o problematike násilia páchaného na deťoch 

4.2 Mládež 

Strategické dokumenty SR vzťahujúce sa k sociálnemu začleneniu a boju proti chudobe 

 Stratégia pre mládež na roky 2014-2020 

Strategické ciele 

 Vytváranie príležitostí vo vzdelávaní a zamestnaní pre mladých ľudí 

 Zlepšenie prístupu k rozhodovacím procesom 

 Podpora vzájomnej solidarity medzi spoločnosťou a mladými ľuďmi 

Oblasti intervencie 

 Vzdelávanie  

 Zamestnanosť  

 Tvorivosť a podnikanie  

 Participácia  

 Mládež a svet  

 Zdravie a zdravotný štýl  

 Sociálne začlenenie  

 Dobrovoľníctvo 

Operatívne ciele v oblasti sociálneho začlenenia 

 Mapovanie  (vyhodnocovanie trendov sociálneho vylúčenia mládeže)  

 Prevencia  (zadefinovanie obsahu a rozsahu opatrení na predchádzanie vylúčeniu)  

 Nové služby (skvalitnenie existujúcich a vytvorenie nových služieb) 
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5. Záver 

   Dlhodobou výzvou, ktorá si vyžaduje sústredený, integrovaný prístup, je situácia 

marginalizovaných rómskych komunít. Napriek doterajšiemu úsiliu rôznych aktérov zostáva 

situácia alarmujúca. Kľúčovou výzvou je plnohodnotná integrácia príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít do života spoločnosti, ktorá sa bude týkať tak prístupu 

k trhu práce, ako aj zdravotnej starostlivosti, adekvátnemu bývaniu a inkluzívnemu 

vzdelávaniu. Otázka inkluzívneho vzdelávania je v tomto ohľade kľúčová, nakoľko 

Slovensko sa vyznačuje jednou z najsilnejších korelácií medzi výsledkami v škole a 

sociálnoekonomickým backgroundom spomedzi krajín OECD. Znamená to, že so 

zhoršujúcou sa sociálno-ekonomickou situáciu v rodine sa znižuje výkon žiakov, čo 

poukazuje na obmedzenú schopnosť povinnej školskej dochádzky vyrovnávať šance medzi 

rôznymi sociálnoekonomickými kategóriami. Podpora prístupu k inkluzívnemu vzdelávaniu 

sa netýka len detí z marginalizovaných rómskych komunít, ale všeobecnejšie všetkých detí, 

ktoré vyrastajú v domácnostiach ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. 

Aktivity v školskom roku 2019/2020 

 

September – zapojiť školu do Európskeho týždňa športu (23.9.-30.9.2019).  

Zodpovední: Mgr. Buraľová, Mgr. Kačmár, Mgr. Dzuracká, Mgr. Tkačová 

 

Október – 16.10.2019 – „Jeseň na tanieri“ – ochutnávka zdravých pokrmov zo sezónneho 

ovocia a zeleniny. Súťaž o najkrajšiu jesennú dekoráciu na tému – „Pestrofarebná jeseň“. 

Zodpovední: Mgr. Tkáčová, Mgr. Kačmárová, Mgr. Petrová, Mgr. Buraľová 

 

November - „Poznám svoje práva“ - zorganizovať súťaž na 1. stupni + špec. trieda, kde žiaci 

v skupinách vyplňujú test, ktorý obsahuje fiktívne alebo konkrétne časti týchto dokumentov: 

opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, Dohovor o právach osôb so 

zdravotným postihnutím, Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym 

vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním detí. 

Zodpovední: Mgr. Gavurová, Mgr. Buraľová 

 

December - „Vianočný punč“ – zorganizovať vianočnú burzu hračiek, pri ktorej sa bude 

podávať zdravý ovocný vianočný punč. 

Zodpovední: Mgr. Tkáčová, Mgr. Buraľová 
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Január – „Moje vysnívané povolanie“ – na hodinách VYV na 1. stupni vytvoriť diela, na 

ktorých by žiaci zobrazili svoje vysnívané povolanie. 

Zodpovední: Mgr. Buraľová, učitelia VYV na 1. stupni 

 

Február – „Hráme Monopoly“ – zorganizovať v poobedňajších hodinách so žiakmi 1. stupňa 

spoločnú hru Monopoly. 

Zodpovední: Mgr. Buraľová 

 

Marec - „Viem, čím platím“ – zorganizovať súťaž na 1. stupni, zameranú na rozoznávanie 

jednotlivých euromincí. 

Zodpovední: Mgr. Buraľová 

 

Apríl – „Keď budem veľký, tak si kúpim“ – na hodinách VYV na 1. stupni žiaci zobrazia 

predmet, po ktorom túžia, ale budú si ho môcť kúpiť, až keď budú zarábať vlastné peniaze. 

Zodpovední: Mgr. Buraľová, učitelia VYV na 1. stupni 

 

Máj - 3.5.2020 – „Svetový deň mlieka“ – ochutnávka mliečnych výrobkov, súťaž o najkrajší 

mliečny darček – výrobok vytvorený z obalov mliečnych výrobkov. 

Zodpovední: učitelia 1. stupňa 

Tento plán je otvorený, v prípade potreby môže byť v pláne uskutočnená zmena. 

Plán schválil riaditeľ ZŠ, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa:       Mgr. Marián Oľšav 

Dňa: 28.08.2019                  Vypracoval: Mgr.Milada Buraľová 
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Príloha S: 

Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v slovenskej republike 

na roky 2016-2020 

 

1 Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v slovenskej republike 

na roky 2016-2020 

„Zníž kriminalitu a zvýšiš životnú úroveň!“ 

     Zvyšovanie úrovne bezpečnosti je aktuálne jednou z najvýznamnejších úloh, ktorá stojí 

pred celou spoločnosťou. Potreba bezpečného života a trvalého zlepšovania životnej úrovne je 

zároveň cieľom každého jednotlivca. Dávame si pozor na veci a blízkych, inštalujeme 

kamerové systémy, realizujeme bezpečnostné opatrenia, informujeme a pomáhame 

zraniteľným nevynímajúc prostredie školy. Zvyšovanie komplexnej bezpečnosti si vyžaduje 

jasnú identifikáciu rizík (v prípade školstva rizikové správanie, delikvencia, kriminalita, 

záškoláctvo, bezpečné používanie internetu, podpora právneho vedomia detí a žiakov) , 

stanovenie spoločných priorít, definovanie opatrení a ich následnú realizáciu.  

     Podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a  inej protispoločenskej činnosti a 

o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pod prevenciou 

kriminality rozumie „cieľavedomé, plánovité, koordinované a komplexné pôsobenie na 

príčiny a podmienky, ktoré vyvolávajú alebo umožňujú kriminalitu a inú protispoločenskú 

činnosť, s cieľom ich predchádzania, potláčania a zamedzovania; to sa vzťahuje aj na 

prevenciu inej protispoločenskej činnosti“ a pod protispoločenskou činnosťou sa rozumejú 

„rôzne spôsoby konania, ktoré nie sú trestným činom (zločinom alebo prečinom), správnym 

deliktom (priestupkom alebo iným správnym deliktom), avšak takéto konanie je vnímané 

spoločnosťou negatívne a spravidla tvorí základ kriminality, napríklad nadmerné požívanie 

alkoholických nápojov, žobranie, agresívne správanie na verejnosti, prostitúcia, rôzne druhy 

patologickej závislosti (drogy, hracie automaty, internet).“ 

     Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na 

roky 2016 - 2020 je už piatym uceleným dokumentom vlády SR pre oblasť prevencie 

kriminality a inej protispoločenskej činnosti na nasledujúce obdobie. 

1.1 Východiská 

Prevencia kriminality – obsahuje všetky opatrenia k znižovaniu rizika výskytu trestných 

činov, ako aj ich škodlivých dôsledkov pre jednotlivca a spoločnosť, vrátane strachu z 

kriminality. Prevencia kriminality sa snaží pôsobiť na rôznorodé príčiny kriminality.  
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Stratégia reflektuje  na  tradičné aj nové formy vznikajúcej ale už aj existujúcej kriminality. 

Zahŕňa potreby na plnenie cieľov a priorít pri predchádzaní negatívnych celospoločenských 

javov, páchaniu  trestnej činnosti vznikajúcej pod vplyvom  výrazných zmien v spoločnosti, 

nerovnomerným sociálno – ekonomickým rozvojom, transformáciou ekonomiky,  

liberalizáciou obchodu, zmenou vlastníckych vzťahov,  rozvojom informačných  systémov a 

komunikačných sietí. 

Základné princípy stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti vychádzajú 

z medzinárodne prijatých záväzkov, ktoré sa SR zaviazala plniť. Sú akceptované 

a zohľadnené dokumenty Európskej únie, OSN a iných medzinárodných organizácií. 

Základné pravidlá pre prevenciu kriminality sú ustanovené zákonom o prevencii kriminality 

ako aj ďalšími legislatívnymi normami 

1.2 Systém prevencie kriminality 

Z hľadiska kvalifikácie podľa štádia vývoja (kriminálneho) problému a zároveň podľa okruhu 

adresátov preventívnych aktivít sa prevencia kriminality realizuje ako primárna, sekundárna 

a terciárna prevencia kriminality.  

Primárna prevencia kriminality zahŕňa predovšetkým výchovné, vzdelávacie, voľno časové, 

osvetové a poradenské aktivity zamerané najmä na najširšiu verejnosť. Zvláštnu pozornosť 

venuje pozitívnemu ovplyvňovaniu najmä detí a mládeže (napr. využívanie voľného času, 

možnosti športového vyžitia). Ťažiskom primárnej prevencie kriminality sú rodina, školy a 

lokálne spoločenstvá.  

Sekundárna prevencia kriminality sa zaoberá rizikovými jedincami, skupinami osôb, 

u ktorých je zvýšená pravdepodobnosť, že sa stanú páchateľmi alebo obeťami trestnej činnosti 

(špecializovaná sociálna starostlivosť), inej protispoločenskej činnosti (napr. drogová a 

alkoholová závislosť, záškoláctvo, šikanovanie, patologické hráčstvo, vandalizmus, 

interetnické konflikty, dlhodobá nezamestnanosť) a príčinami kriminogénnych situácií. 

Terciárna prevencia kriminality sa uskutočňuje resocializáciou osôb narušených kriminalitou 

a inou protispoločenskou činnosťou, t. j. pôsobením na osoby, ktoré už spáchali, alebo na 

ktorých už bol spáchaný trestný alebo iný protispoločenský čin, s cieľom udržať dosiahnuté 

výsledky predchádzajúcich intervencií a rekonštrukcie nefunkčného sociálneho prostredia. 

Sociálna prevencia kriminality je všeobecnou prevenciou všetkých prejavov kriminality 

a iných protispoločenských činov. Aktivity sociálnej prevencie kriminality sú realizované vo 

vzťahu k verejnosti, vekovým, sociálnym a marginalizovaným skupinám, rodine, deťom 

a mladistvým. 
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Situačná prevencia kriminality je špecificky orientovaná na riešenie kriminality, ochranu 

verejného poriadku, zdravia, života a majetku objektov prevencie. Aktivity vychádzajú 

z predpokladu, že určité druhy kriminality sa objavujú v určitej dobe, na určitých miestach a 

za určitých okolností. Najefektívnejšie pôsobia pri obmedzovaní majetkovej trestnej činnosti.  

Viktimačná prevencia kriminality vychádza z konceptu bezpečného správania, 

diferencovaného s ohľadom na rôzne kriminálne situácie a psychickú pripravenosť 

ohrozených osôb. Ide o skupinové a individuálne zdravotné, psychologické a právne 

poradenstvo, tréning v obranných technikách a propagácii technických možností ochrany pred 

trestnou činnosťou. 

1.3 Objekty prevencie kriminality 

Objekty, na ktoré sú jednotlivé preventívne aktivity a opatrenia zamerané, sú samotné  osoby 

(cieľové skupiny) alebo kriminogénne faktory. Týmito objektmi sú: páchatelia (najmä 

problematická mládež, recidivisti, páchatelia s nízkym sociálnym statusom a sociálne 

vylúčené komunity), obete (najmä deti, mládež, ženy, rodiny s prejavmi sociálnej patológie, 

osoby so zdravotným postihnutím, seniori a sociálne vylúčené komunity, osamelo žijúce 

osoby, cudzincov a príslušníkov náboženských, národnostných a etnických menšín), 

potenciálni páchatelia alebo obete (rizikoví jednotlivci a skupiny, deti, mládež, dospelí s 

vysokou pravdepodobnosťou, že budú páchať trestnú alebo inú protispoločenskú činnosť, 

resp. sa stanú obeťami kriminality), kriminogénne faktory (situácie, príčiny a podmienky 

páchania kriminality, ktoré je žiaduce zmeniť tak, aby boli čo možno najmenej rizikové, t. j. 

kriminogénne).  

1.4 Subjekty prevencie kriminality 

Subjektmi prevencie kriminality sú orgány, organizácie a inštitúcie, ktoré sú realizátormi 

preventívnych aktivít a opatrení uskutočňovaných samostatne alebo v partnerstve na národnej, 

regionálnej a miestnej úrovni. Týmito subjektmi sú: orgány štátnej správy na všetkých 

úrovniach, orgány územnej samosprávy (samosprávy obcí /miest resp. samosprávnych 

krajov), verejnoprávne inštitúcie, výskumné a expertné organizácie a inštitúcie, súdy, 

prokuratúra, výchovno-vzdelávacie inštitúcie, subjekty občianskej spoločnosti – mimovládne 

organizácie, občianske združenia, neziskové organizácie, cirkvi a náboženské spoločnosti. 

Koordinačným orgánom prevencie kriminality na národnej úrovni je Rada vlády Slovenskej 

republiky pre prevenciu kriminality, ktorá je poradným, iniciatívnym, koordinačným 

a odborným orgánom vlády. Zloženie, činnosť a úlohy rady upravuje zákon o prevencii 

kriminality a Štatút rady. 
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Preventívne opatrenia a aktivity riešené expertnými  skupinami koordinujú vecne príslušné 

ústredné orgány štátnej správy v spolupráci so subjektmi pôsobiacimi v danej oblasti na 

národnej, regionálnej a miestnej úrovni najmä v rámci štátnej správy, samosprávy, 

neziskového a podnikateľského sektora a vedeckých a vzdelávacích inštitúcií. Realizáciu 

rezortných úloh prevencie kriminality zabezpečujú ústredné orgány štátnej správy, ku ktorý sa 

zaradzuje aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

1.5 Spolupráca s medzinárodnými organizáciami 

S cieľom prenosu informácií a rozvíjania spolupráce pri znižovaní kriminality je od roku 2001 

zriadená Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti , ktorá predstavuje spoluprácu 

a výmenu informácií a skúseností medzi členskými štátmi a medzinárodnými organizáciami. 

Cieľom EUCPN je prispievať k rozvoju rôznych aspektov predchádzania trestnej činnosti na 

úrovni Európskej únie a podporovať tieto aktivity nielen na národnej, ale i na miestnej úrovni. 

Skúsenosti členských štátov EUCPN potvrdili nutnosť rozvíjať spoluprácu so školami, 

univerzitami, ale aj so súkromným sektorom, ktoré sa vlastnými formami a metódami 

podieľajú na utlmovaní kriminality v spoločnosti. Rada EUCPN vypracovala viacročnú 

stratégiu platnú do roku 2015, ktorej aktualizácia v súčasnosti prebieha, a ktorú bude potrebné 

postupne zapracovať do ročných pracovných programov a akčných plánov. Týmto napĺňa 

výzvu prispievať k rozvoju a podpore multidisciplinárneho a preventívneho prístupu riešenia 

problémov kriminality a pocitu ohrozenia bezpečnosti občanov na celoeurópskej úrovni. 

 

2 PRIORITY 

a) Znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti 

Najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; odhaľovanie 

obchodovania s drogami a psychoaktívnymi látkami cez internet; obchodovanie s ľuďmi; 

sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; počítačová kriminalita; trestné činy 

extrémizmu; eliminácia propagácie kriminality prostredníctvom všetkých druhov médií (film, 

TV, rozhlas, internet, tlačoviny); hospodárska a majetková trestná činnosť; trestné činy proti 

životnému prostrediu 

b) Zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí 

Najmä: začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; vytvorenie 

komplexného prístupu k bezpečnosti v sociálne vylúčených a iných rizikových lokalitách; 

zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov. 

c) Prevencia kriminality v rizikových skupinách 



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

 

 

 

 

Najmä: deti a mládež; ženy; rodina; sociálne vylúčené komunity, t.j., zdravotne a telesne 

postihnutí; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti – boj proti recidíve; prevencia páchania 

trestnej činnosti z rodovo, rasovo a nábožensky motivovanej nenávisti; prevencia drogových 

závislostí vo všeobecnosti; detekcia nových psychoaktívnych látok pokročilými 

laboratórnymi analýzami; cielená prevencia, zameraná na mladistvých a prvo-páchateľov 

drogových trestných činov (t.j. intervenčné programy, smerujúce k odradeniu od ich 

páchania). 

d) Pomoc obetiam trestných činov 

Najmä: poradenstvo a pomoc obetiam; zvlášť zraniteľné skupiny – deti a mládež, národnostné 

menšiny, obete domáceho násilia, obete obchodovania s ľuďmi. 

e) Reakcia na nové trendy a hrozby v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku 

Najmä: kriminalita vo virtuálnom prostredí, materiálové i nemateriálové druhy závislosti 

napr. netolizmus (závislosť na nových informačných technológiách), ako aj problém finančnej 

gramotnosti. 

Stratégia stanovením piatich základných priorít akceptuje potreby a záujmy občanov 

a medzinárodné záväzky SR pri riešení kriminality. Prostredníctvom načrtnutia základných 

smerov aktivít v oblasti prevencie predstavuje východisko pre spracovanie príslušných 

koncepčných dokumentov na úrovni vybraných orgánov ústrednej štátnej správy, na 

regionálnej a miestnej úrovni v súčinnosti so sociálno-ekonomickými partnermi. 

 

3 CIELE 

A. VŠEOBECNÝ CIEĽ 

Vytvorenie efektívneho a spoľahlivo fungujúceho systému prevencie kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti v SR, ktorý je otvorený a flexibilný, tak aby pôsobil na príčiny a 

podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality so zámerom jej predchádzania, potláčania a 

zamedzovania. 

 

Globálny cieľ sa dosiahne prostredníctvom: 

 prijatých opatrení legislatívneho ako i nelegislatívneho charakteru účinnej a efektívnej 

prevencie kriminality (napr. novelizácia zákona o prevencii kriminality, predovšetkým 

pokračovanie dlhodobých finančných mechanizmov na implementáciu navrhovaných 

aktivít resp. ich inovácii), 
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 inštitucionálneho zabezpečenia na úrovni vlády, ministerstiev a ostatných ústredných 

orgánov štátnej správy, miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej 

samosprávy na implementáciu medzinárodnej, európskej a národnej politiky prevencie 

kriminality a inej protispoločenskej činnosti, 

 dobudovania inštitucionálneho zabezpečenia v regiónoch, 

 vytvorenia systému analytických, hodnotiacich, monitorovacích a kontrolných 

mechanizmov systematického zisťovania účinnosti a efektivity prijímaných opatrení 

a ich zefektívnenie prostredníctvom  rozpracovania stratégie na vlastné podmienky,  

 zapojenia všetkých zainteresovaných subjektov vrátane občianskej spoločnosti do 

procesov súvisiacich s prijímaním, realizáciou a monitorovaním nástrojov a postupov 

vytváraných s cieľom účinnej prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, 

 zvyšovania informovanosti a povedomia o prevencii kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti obyvateľov SR. 

B. ŠPECIFICKÉ CIELE 

 Dobudovať komplexný a koordinovaný medzirezortný systém prevencie kriminality 

a inej protispoločenskej činnosti štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy 

v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, cirkvami, vzdelávacími a vedeckými 

ustanovizňami a s podnikateľkou sférou.  

 Aktivizovať samosprávne orgány na ochranu bezpečnosti občanov, verejného 

poriadku a prevencie kriminality v krajoch a znižovať rozsah a závažnosť trestnej 

a inej protispoločenskej činnosti a obciach (najmä začlenenie prevencie kriminality do 

programových dokumentov krajov a obcí, napr. prostredníctvom samostatných 

programov prevencie kriminality a verejného poriadku alebo ako súčasť programov 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest/obcí).  

 Podporovať a využívať pôsobenie mimovládnych organizácií, cirkevných a 

náboženských organizácií v tých oblastiach, kde štátne a samosprávne orgány nemôžu 

preventívne aktivity zabezpečiť resp. prístupy by neboli efektívne. 

 Použiť elektronické a printové médiá  na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni 

(televízia, rozhlas, internet, tlačoviny) ako významný prostriedok prevencie 

kriminality.  

 Vytvoriť viaczdrojové financovanie prevencie kriminality (dotácie ústredných orgánov 

štátnej správy, územnej samosprávy, ale aj možné partnerstvo medzi orgánmi 
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samosprávy, mimovládnymi organizáciami a podnikateľskou sférou pri podpore 

preventívnych aktivít). 

 Plniť medzinárodné  záväzky  v oblasti  prevencie kriminality.  

 Vytvoriť celospoločenské hodnotiace, monitorovacie a kontrolné mechanizmy 

účinnosti a efektivity realizovaných  úloh (aktivít). 

4 ODPORÚČANÉ AKTIVITY PREVENCIE KRIMINALITY A INEJ 

PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI PRE SUBJEKTY PREVENCIE KRIMINALITY 

V ŠKOLE 

V oblasti sociálnej prevencie kriminality: 

- verejnosti, vekovým a sociálnym skupinám formou článkov a relácií v masovo-

komunikačných prostriedkoch, prednášok a besied, informačno-propagačných 

materiálov a poradenstvom; 

- rodine formou výchovy, prednášok a besied, pohovorov s rodičmi, žiakmi a študentmi, 

poradenstvom; 

- deťom a mladistvým formou výchovno-vzdelávacích aktivít v rámci vyučovacieho 

procesu, individuálneho a skupinového poradenstva, mimoškolskej výchovy, 

záujmovými činnosťami a aktivitami vo voľnom čase, pôsobením 

masovokomunikačných prostriedkov, výkonom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately;  

- marginalizovaným skupinám formou starostlivosti o predškolskú a školskú výchovu, 

kultúrny rozvoj, prípravu na povolanie, zamestnanosť. 

V oblasti viktimačnej prevencie kriminality: 

- realizáciu programov bezpečného správania sa rizikových skupín (deti, ženy, starší 

občania, invalidi);  

 

- identifikáciu a zverejňovanie kriminogénnych situácií s návrhmi na ich predchádzanie;  

 

- realizáciu psychologického, právneho a sociálneho poradenstva pre obete trestnej 

činnosti; 

 

- poskytovanie krízových konzultácií a poradenstva. 

 

5 NÁVRH ÚLOH ÚSTREDNÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY 

A ODPORÚČANIA PRE SAMOSPRÁVNE KRAJE A OBCE NA ROKY 2016-2020 

( VÝBER PRIORÍT PRE ŠKOLU) 

Priorita č.1 Znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

1. Metodicky usmerňovať výchovno-vzdelávací proces v oblasti prevencie rizikového 

správania sa detí a ochrany pred sociálno-patologickými javmi a kriminalitou páchanou na 

deťoch a mládeži a kriminalitou, páchanou deťmi a mládežou.   
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2. Podporovať realizáciu špecifických preventívnych projektov zameraných na zvýšenie 

bezpečnosti v školách (vrátane dopravnej výchovy), na elimináciu rizikových a 

nežiaducich javov ako je delikvencia, zvýšená a neprimeraná agresivita, šikanovanie, 

podpora bezpečného používania internetu, prevencia drogových závislostí, obchodovanie s 

ľuďmi, prevencia sexuálneho vykorisťovania detí a detskej pornografie, výchovy v rámci 

školských vzdelávacích programov ako aj prostredníctvom podpory ďalšieho vzdelávania 

učiteľov v oblasti mediálnej výchovy.  

3. Podporovať konkrétne aktivity v oblasti prevencie rizikového správania a podpory 

zdravého životného štýlu v rezorte školstva prostredníctvom finančnej podpory projektov 

škôl a intervenčných programov centier pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie (prevencia drogových závislostí, prevencia obchodovania s ľuďmi 

prostredníctvom poradenských a intervenčných aktivít, podpora realizácie súboru 

pedagogických a psychologických opatrení zameraných na redukciu príčin vyvolávajúcich 

poruchy psychosociálneho vývinu).  

4. Vzdelávať pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v 

oblasti prevencie kriminality s využitím výsledkov najnovších vedeckých štúdií.  

5. Podporovať národné a medzinárodné prieskumy a výskumy v danej oblasti.  

6. V nadväznosti na Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa, o predaji detí, detskej 

prostitúcií a detskej pornografii a v súlade s čl. 5 Dohovoru Rady Európy o ochrane detí 

pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním podporiť informovanosť o 

ochrane a právach detí medzi osobami, ktoré majú pravidelný kontakt s deťmi v oblasti 

výchovy a vzdelávania.   

7.  Podporovať neformálne vzdelávanie detí a mladých ľudí ako aj pracovníkov s deťmi a 

mládežou a samotnú prácu s deťmi a mládežou ako významný faktor prevencie kriminality 

a inej protispoločenskej činnosti detí a mladých ľudí v SR. 

Termín: 2016 - 2020 

 

Priorita č.3 Prevencia kriminality v rizikových skupinách 

Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu a športu SR 

1. Riešiť aktuálne otázky prevencie kriminality detí a mládeže s dôrazom na eliminovanie 

prejavov sociálnej patológie (záškoláctvo, vandalizmus, násilie a šikanovanie na školách, 

závislosť od psychoaktívnych látok, gamblerstvo) a na zvyšovanie bezpečnosti detí a 

mládeže v doprave, na zvýšenie aktivity rodičovskej verejnosti a neziskového sektora 

(obchodovanie s ľuďmi a škodlivé vplyvy náboženských skupín, narastanie 

medzigeneračných rozporov a neúcty k dospelým a seniorom).  

2. V rámci obnovy vzdelávacieho systému zameraného na posilnenie občianskeho 

vzdelávania zaviesť do štátneho vzdelávacieho systému pre druhý stupeň základných škôl 

problematiku prevencie kriminality a bezpečnosti. 

Termín: 2016 – 2020 

 

Priorita č.4 Pomoc obetiam trestných činov 

Ministerstva školstva,  vedy, výskumu a športu SR  

 

1. Podporovať komplexný systém organizácie výchovy a vzdelávania na školách a školských 

zariadeniach a na všetkých stupňoch vzdelávania tak, aby sa do systému výchovy 

a vzdelávania integrovala problematika prevencie kriminality.  

2. Vzdelávať pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, 

ale aj ostatných subjektov prevencie kriminality (akreditácia pri práci s deťmi a mládežou, 
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riešenie aktuálnych problémov detskej psychológie a patopsychológie, sociologické, 

psychologické a kriminologické výskumy vzdelávacími inštitúciami). 

3. Zapracovať výsledky cielene vykonávaného výskumu motívov a prejavov sociálno-

patologického správania detí a mládeže do systému vzdelávania pedagogických 

pracovníkov s následným prenosom do výchovného procesu detí a mládeže. 

4. Metodicky  usmerňovať výchovno-vzdelávací proces v oblasti prevencie rizikového 

správania sa detí a ochrany pred sociálno-patologickými javmi  a  kriminalitou páchanou 

na deťoch a mládeži a kriminalitou, páchanou deťmi a mládežou.  

5. Podporovať realizáciu špecifických preventívnych projektov zameraných na  zvýšenie 

bezpečnosti v školách (vrátane dopravnej výchovy), na elimináciu rizikových a 

nežiaducich javov ako je delikvencia, zvýšená a neprimeraná agresivita, šikanovanie, 

podpora bezpečného používania internetu, prevencia drogových závislostí, obchodovanie 

s ľuďmi, prevencia sexuálneho vykorisťovania detí a detskej pornografie , výchovy 

v rámci školských vzdelávacích programov prostredníctvom  podpory ďalšieho 

vzdelávania učiteľov v oblasti mediálnej výchovy. 

6. Riešenie aktuálnych otázok pôsobenia médií na deti a mládež (propagácia násilia, 

glorifikácia negatívneho hrdinu, egoizmus, rasistické a xenofóbne postoje.  

Termín: 2016 – 2020 

 

 

Aktivity v školskom roku 2019/2020 

     V rámci Stratégie prevencie kriminality pre rezort školstva sa zameriame na realizáciu 

projektov a aktivít, ktoré sú zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania, 

delikvencie a kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu ako aj na podporu 

právneho vedomia detí a žiakov. 

Úlohy: definovanie rizík, priebežné monitorovanie správania sa žiakov, informovanie. 

     V rámci informovania žiakov budeme spolupracovať s CPPPaP vo Vranove nad Topľou, 

ktoré podľa plánu práce výchovnej poradkyne, realizujú besedy/prednášky/ preventívne 

programy na základné témy (drogy a alkoholové závislosti, šikanovanie/kyberšikanovanie, 

extrémizmus) a s policajným oddelením v Slovenskej Kajni.  

 

September 

Aktivita:  

 Diskusia na tému Ako využiť voľný čas určená pre žiakov 5. ročníka, spojená s ich 

vizuálnym stvárnením možností voľno- časových aktivít. Diskusia zameraná na 

zistenie záujmu žiakov o možnosti trávenia času v škole po vyučovaní  (krúžky), 

okrem toho cielené pozitívne ovplyvňovanie detí. 

 Zorganizovať súťaž zameranú na spoznávanie iných kultúr a ich akceptáciu (boj proti 

extrémizmu), ktorá sa opiera o aktivity organizované ku Európskemu dňu jazykov. 

Zodpovedná: Mgr. Mydlová 

 

Október 

Aktivita: Beseda s predstaviteľom polície, o druhoch, rizikách a dôsledkoch vandalizmu, 

určená pre druhý stupeň. 

Zodpovedná: Mgr. Mydlová      

                                                                              

November 

Aktivita: Filmové popoludnie – Kyberšikana a jej negatívne/ tragické dôsledky (7., 8., 9.r.) 

                Beseda so žiakmi o tesnej hranici medzi žartom a tragickým koncom. 
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Zodpovedná:  Mgr. Mydlová 

 

December 

Aktivita: Beseda so žiakmi (žiaci s veľkým počtom neospravedlnených hodín) na tému 

Záškoláctvo- informovanie žiakov o následkoch neospravedlnenej absencie na vyučovaní a jej 

vplyv na ich zákonných zástupcov. 

Zodpovedná: Mgr.Mydlová 

 

Január 

Aktivita: V spolupráci so žiackym parlamentom zorganizovať popoludnie bez závislostí. 

Starší žiaci informujú mladších o možných závislostných nástrahách, o negatívnych vplyvoch 

na ich zdravie a kvalitu života. 

Distribúcia preventívneho programu na DVD „Čo sme si, to sme si, vypime si? Dievčatá ...“ – 

prevencia pravidelného nadmerného užívania alkoholických nápojov tínedžermi. (MV SR – 

odbor prevencie kriminality) 

Zodpovedná: Mgr. Mydlová 

 

Február 

Aktivita: Monitoring správania sa žiakov- drogy a iné závislosti. 

Zodpovedná: Mgr. Mydlová 

 

Marec 

Aktivita:  

 Rozhlasová relácia- Gamblerstvo. 

 Popoludnie bez mobilu a hier. Žiaci zostavujú rebríček aktivít, ktoré nevedú 

k žiadnym závislostiam, možnosti využitia voľného času bez moderných technológií.  

Zodpovedná: Mgr. Mydlová                                 

 

Apríl 

Aktivita: Filmové popoludnie- obchodovanie s ľuďmi, sexuálne vykorisťovanie detí, detská 

pornografia. Následná diskusia zameraná na uvedomenie si nebezpečenstva a odhalenie 

podozrivých situácií v bežnom aj virtuálnom živote. 

Zodpovední: Mgr. Mydlová 

 

Máj 

Aktivita: Výtvarné spracovanie inakosti a multikultúrnosti- Tolerujme sa! 

Zodpovedná: Mgr. Mydlová 

 

Jún 

Aktivita: Realizácia špecifického preventívneho projektu- Dopravná výchova, ktorý je 

zameraný na zvýšenie bezpečnosti detí a mládeže v doprave, elimináciu rizikových 

a nežiaducich javov. Deň v teréne zameraný na praktické využitie teoretických poznatkov, 

určený pre druhý stupeň. 

Zodpovedná:  Mgr. Mydlová 

 

 

Tento plán je otvorený, v prípade potreby môže byť v pláne uskutočnená zmena. 
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Plán schválil riaditeľ ZŠ, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa:       Mgr. Marián Oľšav 

Dňa: 28.08.2019                  Vypracoval: Mgr.Jana Mydlová 
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Príloha T: Koncepcia Národného programu prevencie HIV/AIDS  v Slovenskej republike na 

roky             2017-2020 

 

 

 

1. Základné súvisiace dokumenty 

 

- Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike  

na roky 2017 – 2020, 

- Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských 

zariadeniach, 

- Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok  2019/2020, 

- Školský vzdelávací program,  

- Plán práce školy na školský rok 2019/2020,  

- Školský poriadok pre žiakov ZŠ Slovenská Kajňa, Smernica č.003/2018,  

- Národná protidrogová stratégia SR na roky 2013-2020.  

 

            Vírus ľudskej imunodeficiencie („HIV“) a syndróm získanej ľudskej imunitnej 

nedostatočnosti „AIDS“ má ďalekosiahle dopady na jednotlivcov, spoločnosti a krajiny po 

celom svete. Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 

2020 nadväzuje na predchádzajúce aktivity v boji proti HIV/AIDS v Slovenskej republike a 

zohľadňuje odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie a Joint United Nations Programme 

on HIV/AIDS. 

             Základným cieľom Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike 

na roky 2017 – 2020 zostáva obmedzovať šírenie vírusu HIV v Slovenskej republike a 

zmierňovať dopady nákazy HIV a AIDS v tých častiach spoločnosti, ktorých sa to najviac 

dotýka. Všetky aktivity musia byť v súlade s cieľmi UNAIDS, založené na princípe ochrany 

ľudských práv, uplatňovania vedeckých poznatkov, rešpektovania národnej koordinácie a 

zmysluplného zapojenia občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií v oblasti boja proti 

HIV/AIDS. 

             Sledovanie nákazy HIV/AIDS sa v Slovenskej republike zaviedlo už v roku 1985. 

Výsledky sa sumarizujú a vyhodnocujú mesačne a kvartálne. Osobitne sa sledujú príslušníci 

ohrozených skupín a s vyššou možnou expozíciou vírusu. Analyzujú sa výsledky skríningových 

vyšetrení darcov krvi, tkanív, orgánov a tehotných žien. 

http://www.minedu.sk/data/att/13481.pdf
http://www.minedu.sk/data/att/13481.pdf
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            Počet ľudí žijúcich s HIV neustále narastá. U novodiagnostikovaných prípadov infekcie 

HIV výrazne prevláda jej akvirovanie pri sexuálnom styku. Hlavne u mužov dochádza k nákaze 

stále častejšie aj v nižšom veku. Sporadické prípady v ťažko dostupnej skupine populácie u 

injekčných užívateľov drog, vytvárajú riziko skrytého šírenia infekcie HIV. Vyšetrovanie anti - 

HIV protilátok je v Slovenskej republike prístupné každému. Ak vyšetrovaná osoba trvá na 

anonymnom vyšetrení, je vyšetrená anonymne. Správne nastavená antiretrovírusová liečba 

odďaľuje nástup klinických príznakov ochorenia AIDS.  

              Koordinátorom Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike 

na roky 2017 – 2020 je hlavný hygienik Slovenskej republiky, ktorý je zároveň predsedom 

Národnej komisie pre prevenciu HIV/AIDS. Národná komisia pre prevenciu HIV/AIDS sa riadi 

vo svojej činnosti štatútom a rokovacím poriadkom. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky koordinuje plnenie úloh a aktivít jednotlivých rezortov a iných organizácií 

zastúpených v Národnej komisii pre prevenciu HIV/AIDS vyplývajúcich z Národného programu 

prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020. Plnenie úloh zabezpečujú 

členovia Národnej komisie pre prevenciu HIV/AIDS zodpovední za určené rezorty. Komplexná 

starostlivosť o ľudí s HIV a ľudí žijúcich s AIDS je poskytovaná v zmysle všeobecne platnej 

legislatívy na úrovni súčasne dostupných poznatkov. Všetky lieky používané v 

antiretrovírusovej liečbe sú riadne registrované na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv v rámci 

centrálnej registrácie. Zabezpečená je aj kontrola krvi a krvných derivátov.  

Súčasťou komplexnej starostlivosti je testovanie vírusovej záťaže a podľa potreby aj rezistencie 

voči aktuálne podávaným antiretrovírusovým liekom. Národný program prevencie HIV/AIDS v 

Slovenskej republike na roky 2017 – 2020 je zameraný na celú populáciu Slovenskej republiky s 

dôrazom na ohrozené skupiny obyvateľstva. 

               Akčný plán reakcie zdravotníckeho sektora na HIV v Európskom regióne Svetovej 

zdravotníckej organizácie obsahuje európske vízie na ukončenie AIDS ako verejno – 

zdravotníckej hrozby do roku 2030 a je podporovaný stratégiou UNAIDS na roky 2016 – 2021. 

Víziou európskeho regiónu je dosiahnuť do roku 2030 nulovú incidenciu infekcií HIV, nulovú 

smrtnosť na AIDS a nulovú diskrimináciu ľudí s HIV. 

 

Hlavné strategické ciele, úlohy a cesty k ich splneniu 

o znížiť riziko vzniku a šírenia HIV infekcie, 

o znížiť nežiaduce následky, osobný a sociálny dopad HIV infekcie na jednotlivcov 

a spoločnosť, 
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o podporovať akcie a aktivity smerujúce ku zníženiu sociálnych a ekonomických dopadov 

infekcie HIV/AIDS na spoločnosť.                                                                                                       

I keď sa liečba HIV/AIDS výrazne zlepšila, súčasné liečebné možnosti sú i naďalej obmedzené. 

Liečbou sa vírus z tela neodstraňuje. Liečba si vyžaduje takú profesionálnu komunikáciu lekára s 

pacientom, ktorá zahŕňa detailné oboznámenie pacienta s jeho stavom, výsledkami vyšetrení a 

liečbou, pričom umožňuje pacientovi rozhodovať o svojom zdraví a možnostiach liečby. Viaceré 

spôsoby liečby majú vedľajšie účinky a vzniká rezistencia vírusu na antiretrovírusové lieky. V 

Slovenskej republike je liečba ľudí žijúcich s HIV/AIDS zabezpečená na piatich pracoviskách: v 

Bratislave, v Banskej Bystrici, v Martine, v Košiciach a v Nitre. Správne nastavená liečba je veľmi 

dôležitá nielen pre ľudí žijúcich s HIV/AIDS, ale aj v prevencii a v spomalení šírenia tohto 

ochorenia. Slovenská republika patrí zatiaľ medzi krajiny s relatívne nízkym počtom ľudí s 

HIV/AIDS. Počet prípadov HIV/AIDS však stále narastá. Je preto nevyhnutné pokračovať v 

účinnej prevencii tohto ochorenia. Vzhľadom na stále dospievajúcu novú generáciu je potrebné 

opakovane vykonávať aktivity spojené so vzdelávaním a výchovou mladých ľudí, aby boli 

dostatočne informovaní o tom, čo je HIV/AIDS a ako majú chrániť seba a svojich najbližších. HIV 

má presne definované cesty prenosu a aj preto je v súčasnosti prevencia najdôležitejšou súčasťou 

boja proti šíreniu HIV. Medzi najvýznamnejšie aktivity v prevencii šírenia infekcie HIV patria 

cielené preventívne činnosti, liečba HIV a surveillance zamerané na ohrozené skupiny 

obyvateľstva.  

 

2. Činnosť koordinátora bude zameraná predovšetkým na informovanosť problematiky 

ochorenia s ohľadom na vek cieľovej skupiny. Činností budú rovnako zamerané na primárnu 

prevenciu pred rizikovými faktormi, na podporu kvality života, prosociálnu orientáciu 

jednotlivcov, podporu zdravého životného štýlu, duševného zdravia a ochranu vlastného 

zdravia. Športové aktivity budú zámerom spojiť športovanie a dobré pocity z neho 

s posilňovaním zdravia a odstrániť tak potrebu umelých zážitkov prostredníctvom nevhodných 

vplyvov.  

 

3. Cieľom projektu je dať možnosť žiakom netradičným spôsobom, získať základné 

 informácie o ochorení  HIV,  o spôsoboch prenosu vírusu, ako sa pred ochorením chrániť   

 a podnietiť žiakov k premýšľaniu o vlastných postojoch a správaní v možných rizikových   

 situáciách. 
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4.  Hlavné metódy a formy práce  

  so zreteľom na vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti, záujmy a ich rodinné           

  prostredie 

 rozhovory, besedy, 

 vhodné využitie predmetnej témy vo vyučovacích hodinách, 

 práce na triednických hodinách,  

 organizovanie športových aktivít,  

 nástenky, plagáty,  

 monitorovanie správania a postojov žiakov, 

 rozhovory s rodičmi, 

 akcie organizované žiackym parlamentom. 

 

 

5.  Aktivity ku koncepcii v priebehu školského roka 2019/2020  

Aktivita č. 1  

Názov: Európsky týždeň športu (23.9.-30.9.2019).  

Zodpovední: Mgr. Hrabčáková, Mgr. Buraľová, Mgr. Kačmár, Mgr. Dzuracká, Mgr. Tkačová 

Termín: september /3.9.- 30.9.2019 

 

Aktivita č. 2  

Názov: Svetový deň výživy – aktivity zamerané na prezentáciu zdravého životného štýlu,       

správnej výžive, hygiene ako základu zdravia, Výstavka ovocia a zeleniny: „ Plody jesene“ 

Zodpovední: Mgr. Katarína Hrabčáková , Mgr. A. Gavurová, Mgr. Ľ. Petrová, Mgr. M. 

Buraľová, Mgr. D. Tkáčová 

Termín: október 2019 

 

Aktivita č. 3  

Názov: Nástenná prezentácia na tému: ,,Posolstvo červenej stužky,, určené pre žiakov 2.stupňa 

Zodpovední: Mgr. Katarína Hrabčáková ,  v spolupráci s učiteľmi VyV. 

Termín: november 2019 

 

Aktivita č. 4  
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Názov: Beseda a diskusia na tému: ,,Extrémizmus a iné škodlivé vplyvy na osobnosť mladého 

človeka,, - určené pre žiakov 2.stupňa,   

Prednášajúci:  odborný policajný pracovník 

Zodpovední: Mgr. Katarína Hrabčáková , učitelia 

Termín: december 2019 

 

Aktivita č. 5  

Názov: Školský  karneval – rozvoj pozitívnych medziľudských vzťahov. 

Zodpovední: Mgr. Katarína Hrabčáková , učitelia pre 1.st. ZŠ 

Termín: január 2020 

 

Aktivita č. 6 

Názov: ,,Valentínska kvapka krvi,, - Prednáška a beseda na tému darovania ľudskej krvi 

v odberových strediskách Národnej transfúznej služby na Slovensku - určené pre žiakov 

2.stupňa ZŠ,   

Prednášajúci:  Mgr. Katarína Hrabčáková 

Zodpovedná: Mgr. Katarína Hrabčáková  

Termín: február 2020 

 

Aktivita č. 7  

Názov: Nástenná prezentácia z dostupných kníh a brožúr na tému HIV/AIDS a nevinné deti 

Zodpovedná: Mgr. Katarína Hrabčáková,  

Termín: marec 2020 

 

Aktivita č. 8  

Názov: ,,Svetový deň zdravia,, Aktivity zamerané na podporu zdravia - príprava a ochutnávka 

zdravých nátierok, hry zamerané na poznávanie zdravých a nezdravých jedál 

Zodpovední: Mgr. Katarína Hrabčáková ,  Mgr. Mirka Kačmarová 

Termín: apríl 2020 

 

Aktivita č. 9  
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Názov:  Medzinárodný deň rodiny  - Rodina ako prirodzená sociálna skupina, v ktorej sa 

formujú charaktery ľudí, ich postoje k ostatným ľuďom, k práci a spoločnosti - na triednických 

hodinách si pripomenúť hodnotu rodiny  

Zodpovední: Mgr. Katarína Hrabčáková , triedni učitelia 

Termín: máj 2020 

 

 

Aktivita č. 10  

Názov: ,,Svetový deň boja proti drogám,, – droga ako zdroj nákazy pre  HIV / AIDS 

Prednáška a beseda - určená pre žiakov 7.ročníka, na hodine BIO.   

Zodpovedná: Mgr. Katarína Hrabčáková ,  

Termín: jún 2020 

 

Tento plán je otvorený, v prípade potreby môže byť v pláne uskutočnená zmena. 

Plán schválil riaditeľ ZŠ, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa:       Mgr. Marián Oľšav 

Dňa: 28.08.2019 Vypracoval: Mgr.Ľudmila Fecurová,    

Mgr.Katarína Hrabčáková 
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