
                                                 Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

1 hodina týždenne,  33 hodín ročne / 0 hodiny = 0 hodín ročne 

Spolu 33 hodín. 

Ročník deviaty 

Škola ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP 2. stupeň základnej školy 

Kód a názov ŠVP ŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

           Hlavnou funkciou povinne voliteľného predmetu etická výchova v nižšom strednom 

vzdelávaní je osobnostný a sociálny rozvoj žiakov s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, 

v ktorej významné miesto zaujíma prosociálne správanie. Pri plnení tohto cieľa sa primárne 

využíva zážitkové učenie, riadený rozhovor, diskusia, simulačné hry, ktoré popri informáciách 

účinne rozvíjajú mravný úsudok, rozlišovanie dobra od zla, orientáciu v etických dilemách 

dnešnej spoločnosti. Jej súčasťou je rozvoj sociálnych spôsobilostí ako napr. otvorená 

komunikácia, empatia, asertivita, pozitívne hodnotenie iných a pod. Podieľa sa na primárnej 

prevencii porúch správania a učenia. Žiaci sú vedení k harmonickým a stabilným vzťahom v 

rodine, v kolektíve spolužiakov i v iných sociálnych skupinách.  

V nižšom strednom vzdelávaní vedieme žiakov k reflexii a prehodnocovaniu svojho 

správania i správania iných, vzhľadom na cieľovú rovinu etickej výchovy, ktorou je sociálne 

rozvinutý človek a spolupracujúce spoločenstvo. Preto sa etická výchova javí ako predmet, ktorý 

pripravuje pôdu pre ostatné výchovy, ktoré súvisia s uplatnením sa nielen v konkrétnych 

osobných vzťahoch žiaka, ale aj v jeho pripravenosti žiť pre spoločné dobro s inými ľuďmi a pre 

iných. 

2. CIELE PREDMETU  

Žiaci:  

 osvoja si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované medziľudské vzťahy,  

 nadobudnú spôsobilosť na pochopenie a rešpektovanie najvyššej hodnoty, ktorou je život 

človeka a všetko, čo vedie k jeho rozvoju,  

 získajú spôsobilosti, ktorými posilnia sebaúctu a hodnotenie iných,  

 získajú spôsobilosti pri vyjadrovaní svojich citov a nadobudnú úctu k citovému životu 

iných,  

 naučia sa participovať na živote spoločnosti (triedy, školy, regiónu, klubu, mesta),  



 zdôvodnia dôležitosť nezávislosti od vecí, drog, médií,  

 naučia sa kriticky myslieť, kultivovane diskutovať a akceptovať názory iných,  

 ocenia prvky prosociálneho správania v rodine, v žiackom kolektíve i v iných sociálnych 

skupinách,  

 nadobudnú spôsobilosť pochopiť svoju sexuálnu identitu, hodnotu priateľstva, lásky, 

manželstva a rodiny,  

 osvoja si pozitívny postoj k postihnutým, chorým a iným ľuďom, ktorí potrebujú zvýšené 

porozumenie a pomoc,  

 zdôvodnia dôležitosť stanovenia si životných cieľov, etických hodnôt a zachovávania 

spoločensky uznávaných noriem.  

 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Prehlbovanie komunikačných spôsobilostí 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 9. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 

 
 zdôvodniť dôležitosť počúvania pri 

efektívnej komunikácii,  

 vymedziť zásady dialógu,  

 uviesť príklad vyjadrenia a spôsob 

prijatia komplimentu,  

 objasniť efektívne riešenie konfliktov,  

 vyjadriť dôležitosť kompromisu pri 

riešení problémov,  
 

 

 

 

  

 počúvanie  

 dialógu, diskusia, hodnotiace postoje  

 vyjadrenie a prijatie komplimentu  

 riešenie konfliktov  

 asertívne správanie  

 kompromis  

 

Zdravý životný štýl 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 

 

 
 identifikovať znaky zdravého životného 

štýlu,  

 posúdiť potrebu rovnováhy medzi 

zábavou a povinnosťami,  

 rozlíšiť prejavy konvenčného a 

nekonvenčného správania,  

 uznávať potrebu ochrany svojho 

zdravia a zdravia iných,  

 vysvetliť miesto prosociálneho 

správania v zdravom životnom štýle,  

 

 

 

 
 ochrana života  

 zdravie psychické a fyzické  

 práca, voľný čas  

 zdravý životný štýl v konzumnej  

           spoločnosti  

 vzťahy medzi chlapcom a dievčaťom,  

           zodpovedný sex  

 ostych, intimita, hygiena  

 otvorenosť pre vzťahy ako súčasť   

           zdravého životného štýlu  

 cieľavedomosť, prosociálnosť  



 

 

 

Závislosti 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 

 
 identifikovať typy závislostí,  

 diskutovať o škodlivosti siekt,  

 objasniť dôležitosť zodpovednosti pri 

ochrane pred závislosťami,  

 

 

  

 závislosti  

 sekty a kulty  

 sloboda od závislostí a zdravý životný 

štýl  

 

Masmediálne vplyvy 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 

 diskutovať o zámeroch tvorcov 

televíznych programov,  

 analyzovať prvky mediálneho produktu,  

 vystihnúť rozdiel medzi správou a 

komentárom,  

 zostaviť zoznam zásad kritického 

diváka,  

 zhodnotiť prínos médií v živote 

človeka,  

 vytvoriť návrh vlastného mediálneho 

produktu,  

 diskutovať o výhodách a nevýhodách 

používania internetu.  
 

 

        

 masmédiá a ich posolstvo  

 typy mediálnych produktov  

 kritický divák  

 užívanie internetu  

 sociálne siete  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov základnej školy v predmete etická výchova; 

2. stupeň, nižšie stredné vzdelávanie 

 

Podľa Metodického pokynu č. 22/2011 MŠ SR na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ sa od školského 

roka 2011/2012 klasifikuje povinne voliteľný predmet etická výchova  na druhom stupni (ročníky 5. – 9.) 

stupňami 1 až 5. 

Hodnotí sa:  

 zapájanie sa do kolektívnych a individuálnych aktivít, ktoré podporujú dôveru, iniciatívu 

a autonómiu žiakov - priebežne na každej hodine 

 

 tvorba projektov a referátov   - projekty: dva v ročníku (skupinová práca) 

 

Témy projektov v jednotlivých ročníkoch: 

9. ročník  Závislosti ohrozujúce život 

               Dobrovoľníctvo 

  referáty: priebežne (individuálne, skupinové) 

 

 písomná odpoveď  (pracovné listy) - priebežne  

 

100% -  92%  - 1 (výborný) 

91% -  75%  - 2 (chválitebný) 

74% -  50%  - 3 (dobrý) 

49% -  30%  - 4 (dostatočný) 

29% -  0%  - 5 (nedostatočný) 

 

Na hodinách etickej výchovy sa vychádza z desiatich základných a šiestich aplikačných tém, ktoré sa 

postupne preberajú v jednotlivých ročníkoch 2. stupňa základnej školy: 

1. otvorená komunikácia 

2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba 

3. pozitívne hodnotenie iných 

4. tvorivosť a iniciatíva 

5. vyjadrovanie citov 

6. empatia 

7. asertivita 

8. reálne a zobrazené vzory 



9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo 

10. komplexná prosociálnosť 

11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania 

12. etika a ekonomické hodnoty 

13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta 

14. rodina, v ktorej žijem 

15. výchova k manželstvu a rodičovstvu 

16. ochrana prírody a životného prostredia. 

 

Na základe vyššie uvedených tém sa u žiakov v jednotlivých ročníkoch hodnotí (v 

písomnej i ústnej forme) : 

 

 osvojovanie si základných komunikačné zručnosti spoločenského správania 

 učenie sa  pozitívne hodnotiť seba aj druhých 

 tvorivé riešenie situácií v medziľudských vzťahoch (v škole, v triede, mimo školy) 

 schopnosť vysvetliť pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne 

pozitívne) správanie 

 osvojovanie si základných  postojov, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie 

(poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať sebaoceňovanie) 

 spoznávanie a osvojovanie si práva a povinností v rodine 

 pozitívne chápať hodnoty rodiny, priateľstva, lásky, manželstva, sexuality 

 vedieť zaujať postoj  k postihnutým, chorým, a iným skupinám  obyvateľstva, ktoré 

potrebujú pomoc a porozumenie 

 chápanie základných pojmov súvisiace s náboženstvom, etickými hodnotami a norma 

problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, pravdou a dobrým menom, s ochranou 

prírody a životný prostredím 

 učenie sa dôstojnosti ľudskej osoby a kritickému hodnoteniu masmediálnych vplyvov 

 

Hodnotiaca škála 

Výborný – žiak je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu, tvorivo a pohotovo 

uplatňuje získané zručnosti v aktivitách, projektoch, písomných prácach, je tolerantný, 

vie sa vcítiť do spolužiakov a ich potrieb, dokáže veku primerane zaujať kritický postoj, 

komunikuje so spolužiakmi a vyučujúcim na výbornej úrovni, dokáže pomôcť, darovať, 

osvojil si a používa základy spoločenského správania 

Chválitebný – žiak je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý, častejšie potrebuje pomoc 

vyučujúceho, v kolektívnom i individuálnom prístupe v menšej miere využíva 

nadobudnuté zručnosti 



Dobrý – žiakovi chýba iniciatívnosť a tvorivosť, vyžaduje si často pozornosť 

vyučujúceho, iba s ťažkosťou pracuje v skupine, v malej miere rešpektuje spolužiakov 

a vyučujúceho, nedokáže vyjadriť svoj názor – čo môže viesť k negácií (odmietaní) práce 

na hodine 

Dostatočný – žiak realizuje edukačný proces na nízkej úrovni bez vlastného vkladu, 

zväčša neguje a odmieta prácu na hodine 

Nedostatočný – žiak sústavne neguje a odmieta prácu na hodinách, netvorí projekty 

Neodporúča sa používať stupeň nedostatočný v celkovom hodnotení žiaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 


