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1. Úvodné identifikačné údaje 
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IČO:     378 12 165 
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Koordinátor pre tvorbu ŠVP:  Mgr. Jana Harnasová 

Kontakty :   041/4391390 
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Zriaďovateľ:   

   

Názov:    obec Zborov nad Bystricou 

Adresa:    Zborov nad Bystricou, 223 

Kontakty :    041/4391381 

 

Platnosť dokumentu do:  28.06.2018    
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                                                                                                                            PaedDr. Milan Križan 

 

riaditeľ školy 
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1.1 Charakteristika školy 
 

Škola radosti 
 

                                                                       

Organizovanosť školy plnoorganizovaná  

Celkový počet žiakov 243 

Priemerný počet žiakov v triedach 18,6 

Počet ročníkov 9 

Počet tried 13 

Počet tried primárneho vzdelávania 5 

Počet tried nižšieho sekundárneho vzdelávania 8 

Vyučovací jazyk slovenský 

Stupeň vzdelania: ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

 

ISCED 2 – nižšie sekundárne 

vzdelávanie 

Dĺžka vzdelávania: ISCED 1 – štyri roky 

 

ISCED 2 – päť rokov 

Forma vzdelávania Denná 

 

 

Dodatky, Revidovanie ŠkVP 

 

Platnosť : ŠkVP od 01.09. 2008  

Revidovanie – pribudol ďalší reformný ročník 

Dátum zmeny: od 01.09. 2009 pribudol 2. a 6. ročník, RÚP 

 

Platnosť: ŠkVP od 01. 09. 2009 

Revidovanie – pribúda ďalší reformný ročník 

Dátum zmeny: od 01.09. 2010, pribudol 3. a 7. ročník 

V školskom roku 2009/2010 máme 332 žiakov, ŠVVP 12 

Platnosť: ŠkVP od 01.09. 2010 
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Revidovanie: pribudol ďalší reformný ročník 

Dátum zmeny: 01.09. 2011, pribudol 4. a 8. ročník 

V školskom roku 2010/2011 máme 317 žiakov, ŠVVP 15 

Nové priestorové vybavenie, nové materiálne vybavenie: nadstavbou školy 
sme získali nové priestory pre sedem učební a nové sociálne zariadenia. 

Zmena formálnej stránky ŠkVP 

Platnosť: ŠkVP od 01.09. 2011 

V školskom roku 2011/2012 máme 312 žiakov, ŠVVP 16 

Revidovanie:  pribudol posledný reformný ročník 

Dátum zmeny:  01.09. 2012 

V školskom roku 2012/2013 máme 307 žiakov, ŠVVP 18 

Pribudol kamerový systém monitorujúci areál školy a multifunkčné ihrisko. Výsadba 
zelene a vybudovanie oddychovej zóny pre žiakov ZŠ a  ihrísk pre MŠ.  

Platnosť ŠkVP od 01.09. 2012 

Dátum zmeny: 01.09. 2013 

V školskom roku 2013/2014 máme 303 žiakov, ŠVVP 16 

Vybudovali sme parkovisko pre školu, odstránili sa závady po kontrole hygieny v telocvični 
a priľahlých priestoroch, rekonštrukcia vstupnej chodby elektroinštalácie školy. 

Platnosť ŠkVP od 01.09. 2013 

Revidovanie: začlenenie národného štandardu finančnej gramotnosti 

Dátum zmeny: 01.09. 2014 

V školskom roku 2014/2015 máme 279 žiakov, ŠVVP 14 

Zrekonštruovala sa prístupová cesta  a priľahlé  chodníky do školy, zrekonštruovala 
sa strecha na budove1.-4. roč. 

Platnosť ŠkVP od 01.09. 2014 

REVIDOVANIE:  

Dátum zmeny: 01. 09. 2015 

V školskom roku 2015/2016 máme 273  žiakov, ŠVVP 16 

Zrekonštruované boli sprchy, šatne a chodba pri telocvični, počítačová trieda na 
prízemí bola zrušená a voľný priestor prebudovaný na učebňu techniky. 

Platnosť: od 01. 09. 2015 

REVIDOVANIE: 

Dátum zmeny: 01.09. 2016 

V školskom roku 2016/2017 máme 272 žiakov, ŠVVP 17 
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Zrekonštruovaná bola elektroinštalácia, bola zrekonštruovaná deliaca priečka medzi 
týmito triedami, zhotovili sa nová omietky, vybavili sa novým nábytkom a celým 
príslušenstvom. Jedná sa o jazykovú učebňu a učebňu IKT na notebooky. 

Platnosť od 01.09. 2016 

REVIDOVANIE: 
Podľa uvedeného ŠkVP sa v šk. roku 2017/2018 vyučuje v 4., 8. A 9. ročníku. 

Dátum zmeny: 01.09. 2017 

V školskom roku 2017/2018 máme 253, žiakov ŠVVP 14, 

V škole sa zrealizovala výmena hlavného osvetlenia v telocvični, bol 
zrekonštruovaný školský rozhlas, zrekonštruovali sa poškodené mechanizmy na 
oknách, zakúpila sa nová umývačka riadu do školskej jedálne. 

Platnosť od 01.09.2017 

REVIDOVANIE: 
Podľa uvedeného ŠkVP sa v šk. roku 2017/2018 vyučuje v  9. ročníku. 

Dátum zmeny: 01.09.2018 

V školskom roku 2018/2019 máme 242, žiakov ŠVVP 17. 

V škole sa vybudovala skladová budova, zakúpil sa nový nábytok do ŠKD ,vešiaky 
na hlavnú chodbu. Na hlavnej chodbe pribudla oddychová zóna s vedomostným ostrovom. 

Aktualizácia informácii v Šk VP. 

 

 

 

Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím 

jazykom  slovenským 

 

Vzdelávacia oblasť 

 
Vyučovací predmet 

 
Počet hodín za 9. ročník ZŠ 

  ŠVP ŠkVP 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 4 1 

Prvý cudzí jazyk 3 2 

Druhý cudzí jazyk 0 2 

Človek a príroda 

Fyzika 1 1 

Chémia 1 0 

Biológia 1 1 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 2 0 

Geografia 1 0 

Občianska náuka - - 

Človek a hodnoty 
Etická výchova/ 

náboženská výchova 
0 1 
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Matematika práca 

s informáciami 

Matematika         4 1 

 
Informatika 

- - 

Človeka svet práce 
Svet práce 1 0 

Technika         - - 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova - 
 

- 

Výtvarná výchova - - 

Výchova umením 1 0 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 

Povinné hodiny spolu 21  

Voliteľné hodiny 9  

Počet hodín spolu 30  

 

Štátny vzdelávací program je záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele 

vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať. Ciele vzdelávania 

sú postavené tak, aby sa zabezpečil vyvážený rozvoj osobnosti žiakov. Štátny vzdelávací 

program vymedzuje aj rámcový obsah vzdelávania. Je východiskom pre tvorbu školského 

vzdelávacieho programu, v ktorom sa zohľadňujú aj špecifické podmienky a potreby regiónu. 

Štátny vzdelávací program vydáva a zverejňuje pre jednotlivé stupne vzdelania Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

Východiská pre tvorbu ŠkVP 

1. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Metodické usmernenie: Tvorba školského vzdelávacieho programu. 

3. Metodiky tvorby ŠkVP. 

4. Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy ISCED 1 

5. Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2 

6. Koncepčný zámer rozvoja školy. 
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KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLY 

 

VÍZIA 

Našou víziou je „ ŠKOLA  RADOSTI“ - dieťa prežíva úspech a uznanie. 

Poslanie školy 
 
Naša Škola radosti je miestom, kde žiaci dosahujú v priateľskom a podpornom prostredí čo 

najlepšie výchovno- vzdelávacie výsledky a úspešne sa uplatnia v profesijnom živote. V 

strede záujmu stojí dieťa a jeho potreby. 

 Hodnoty, ktoré v škole uznávame 

      - bezpečnosť je pre nás prvoradá 

- dôstojnosť ku každého  

- učenie sa aktívnou účasťou a prežívaním 

- každý žiak môže zažiť pocit úspechu 

- spolupráca  vedie k spoločnému cieľu  

- užívať silu svojho slova pre pravdovravnosť 

- schopnosť sebareflexie umožňuje  rozvoj každého z nás 

- objavovanie talentov  

- cesta k dosiahnutiu cieľa je hodnotnejšia ako samotný cieľ 

- sloboda, samostatnosť a zodpovednosť  

- spolupráca a vzájomná podpora 

 

Hlavnými legislatívnymi východiskami pre stanovenie koncepcie a profilácie školy sú 

nasledovné zákony a predpisy : 

• Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení 

• Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Štátny vzdelávací program ISCED 1,2 

• Pedagogicko - organizačné pokyny MŠ SR a iné dokumenty 

Škola sa zaoberá mnohými dôležitými oblasťami výchovy a vzdelávania detí, ale aj 
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dospelých občanov Slovenskej republiky. Z jej filozofie vyplýva, že absolventi si musia zo 

škôl odniesť aj trvalejšie hodnoty, ako sú vedomosti. Trvalejšími hodnotami sú postoje, 

záujmy, motivácia, hodnotový systém, rozvinuté schopnosti a zručnosti. Pre výchovu a 

vzdelávanie to znamená premeniť tradičné encyklopedické vedomosti a memorovanie na 

tvorivo - humánnu výchovu a vzdelávanie, rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov, ich tvorivé 

myslenie, riešiť problémy. Moja vízia školy vychádza z dôslednej znalosti školského 

prostredia, sociálnej klímy a zloženia žiackeho kolektívu, odbornosti a kvalifikovanosti 

pedagogického kolektívu, požiadaviek rodičov, ale aj ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú 

vonkajší aj vnútorný život školy. Moja hlavná úloha: Dať každému dieťaťu možnosť prežívať 

úspech a uznanie. 

Táto úloha ma sprevádza počas celej mojej pedagogickej praxe. Som presvedčená, že je 

dôležitou pre moju prax učiteľky, kde môžem priamo vplývať na samotného žiaka, no veľmi 

podstatná je tiež pri stanovení cieľov a úloh v mojej koncepcii. 

 

 

                                SWOT ANALÝZA 

 

Na vytvorenie kvalitného koncepčného zámeru je nevyhnutné urobiť SWOT analýzu, poznať 

a zaoberať sa slabými a silnými stránkami školy, vedieť, aké má príležitosti a aké ohrozenia 

môže očakávať. 

S -Silné stránky 

• kvalitne fungujúca tímová práca učiteľov, 

• záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie, 

• vybavenie školy IKT, 

• dobrá spoluprácu so zákonnými 

zástupcami žiakov, radou školy 

• starostlivosť o integráciu detí, 

• skúsenosti s projektmi,  

• fungujúce športové aktivity, 

• predmetová odbornosť učiteľov 

• prezentácia školy na verejnosti, 

• fungujúca práca záujmových útvarov 

v mimo - vyučovacom čase a následná 

reprezentácia na Slovenku i v Čechách, 

• fungujúce občianske združenie pre rozvoj 

ZŠ 

• spolupráca s II. ZUŠ Krásno nad Kysucou  

• multifunkčné ihrisko v areály školy. 

 

W -Slabé stránky 

• nedostatok priestorového vybavenia 

školy,  

• nedostatočná vybavenosť školy 

modernými učebnicami,  

• zhoršená disciplína žiakov, 

• chýbajúca školská knižnica. 

 

O - Príležitosti 

• Získať primeranými racionalizačnými 

opatreniami optimálne množstvo 

T- ohrozenia 

• Demografický pokles populácie, 

•  nízka pohybová úroveň detí, 
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finančných prostriedkov na zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu a 

prevádzky školy, 

• dobrá poloha školy 

• výmena pedagogických skúseností, 

• umožniť ďalšie vzdelávanie učiteľov 

(metodické centrum, vysoké školy), 

• využívať možnosti štrukturálnych a iných 

fondov, 

• zmeniť školu na centrum vzdelávania, 

športu a kultúry 

• venovať zvláštnu pozornosť výučbe 

cudzích jazykov a informačným 

technológiám, 

• záujem starostu o aktivity školy 

 

• zvyšovanie výdavkov na prevádzku, 

• nedostatok financií na odmeňovanie 

pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov, 

• nedostatočné vybavenie odborných 

učební novými modernými pomôckami, 

• nárast detí so špeciálnymi potrebami, 

• nepriaznivá ekonomická situácia v 

niektorých rodinách, 

• klíma rodiny, 

•  príliš časté zmeny v legislatíve. 

• vysoké požiadavky rodičov na výkon detí 

• vandalizmus 

 

 Z uvedenej analýzy vyplýva, že silnou stránkou školy sú najmä kvalitní pedagógovia 

ochotní spolupracovať i vo svojom voľnom čase. Rezervy sa prejavujú v materiálno – 

technickom vybavení školy a nedostatočná pohybová aktivity detí. Naopak príležitosťou je 

pre nás možnosť zmeniť školu na centrum vzdelávania, športu a kultúry, kde deti zažijú 

množstvo neopakovateľných zážitkov. 

 

 Určenie cieľov a priorít 

 
➢ zvýšiť výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov prostredníctvom problémových 

vyučovacích metód, 

➢ riešiť priestorové vybavenie školy 

➢ podľa podmienok školy vybudovať záhradku, vonkajší altán  - miesto oddychu 

➢ zabezpečiť interaktívne  a zážitkové vyučovanie, 

➢ zvýšiť čitateľskú, prírodovednú  a finančnú gramotnosť, 

➢ zvýšiť úspešnosť žiakov v predmetových olympiádach, 

➢ zvýšiť úspešnosť žiakov v testovaní T5 a Monitor T9, 

➢ úzko spolupracovať so zriaďovateľom školy, Radou školy, radou rodičov, ... 

➢ zabezpečiť kvalitné vyučovacie pomôcky, 

➢ zamerať sa na prevenciu sociálno –patologických javov a prevenciu obezity, 

➢ zvýšiť starostlivosť o žiakov so ŠVP,  

➢ realizovať plavecké, lyžiarske a korčuliarske kurzy, 

➢ umožniť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov, 

➢ vytvoriť interné smernice školy, 
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➢ vytvoriť podľa podmienok  chemické laboratórium,  

➢ pokračovať v prevádzke školského klubu, v prevádzke elokovaného pracoviska 

ZUŠ 

➢ rešpektovať osobnosti dieťaťa, 

➢ rozvíjať analytické myslenie, schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy, 

pracovať s modernými informačnými technológiami, 

➢ pravidelnou a systematickou výchovnou prácou a ponukou zmysluplných činností 

zabezpečiť, aby sa deti vyhli sociálno-patologickému ohrozeniu, 

➢ rozvíjať jazykovú gramotnosť, aby žiak komunikoval v cudzom jazyku na zodpovedajúcej 

úrovni, 

➢ zamerať výchovu na posilňovanie úcty k ľudským právam, 

➢ venovať pozornosť výchove zameranej na zdravý životný štýl, posilňovanie úcty k 

prírodnému prostrediu, 

➢ formovať a rozvíjať osobnosti žiaka mimoškolskými aktivitami, 

➢ šíriť dobré meno školy. 

Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť naším deťom a žiakom: 

1. získať vzdelanie v zmysle Ústavy SR a podľa školského zákona, 

2. získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych 

spôsobilosti a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, 

komunikácie štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, a 

kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, 

sociálne kompetencie a občianske kompetencie podnikateľské schopnosti a kultúrne 

kompetencie, 

3. ovládať aspoň dva cudzie jazyky a vedieť ich používať, 

4. naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a 

vedieť ich riešiť, 

5. rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne 

poznatky a pracovať s nimi n praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim 

vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce, 

6. posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám , ku kultúrnym a národným hodnotám a 

tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svoje vlastnej 

kultúre, 

7. získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám 

ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 
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8. pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a 

znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými 

skupinami a náboženskej tolerancie, 

9. naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v 

skupine a preberať na seba zodpovednosť, 

10.  naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie 

vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty, 

11.  získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie. 

Princípy a ciele výchovy a vzdelávania : 

1. bezplatnosť vzdelania v základných školách štátnych, 

2. zákaz všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie, 

3. rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-

vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie, 

4. rovnocennosť a neoddeliteľnosť výchovy a vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom 

procese – nová stratégia výučby – znížený dôraz na obsah vzdelávania, zvýšenie dôrazu na 

požadované kompetencie a výsledky vzdelávania, 

5. pripravenosť na celoživotné vzdelávanie, 

6. podpora autonómie a zodpovednosti škôl, plurality vzdelávacieho prostredia, 

7. rozvoj slobodnej voľby, individuality každého jednotlivca v súlade s možnosťami 

výchovno-vzdelávacej sústavy, 

8. príprava na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a 

znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými 

skupinami a náboženskej tolerancie, 

9. dôraz na vyvážený rozvoj všetkých stránok osobnosti dieťaťa a žiaka v školskom 

vzdelávaní, 

10. dôraz na široký profil absolventa, 

11. dôraz na požadované kľúčové kompetencie, na osobnosť žiaka, 

12.  posilnenie výchovnej stránky VVP prostredníctvom všetkých vyučovacích predmetov, 

ale aj špecifickými výchovnými zamestnaniami zameranými na rozvoj citov a emócií, motivácie a 

záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolua,  sebariadenie, na mravné hodnoty a 

tvorivosť, 

13. zdokonaľovania procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v 

oblasti vedy, výskumu a vývoja, 

14. rozvoj progresívnych spôsobov konštrukcie obsahu vzdelávania, 

15. základná úroveň stanovená pre všetkých absolventov, 

16. pedagogická autonómia škôl, variabilita vzdelávacích programov na úrovni školy, 

pluralitné vzdelávacie prostredie, 
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17. posilnenie odbornej a pedagogickej zodpovednosti a autonómie učiteľov vzhľadom k 

výsledkom vzdelávania, 

18. kontrola a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania a kvality výchovno-vzdelávacej 

sústavy, 

19. skvalitnenie konkurenčného prostredia medzi školami, 

20. podpora manažérstva kvality vzdelávania na školách, 

21. podpora výchovného poradenstva na školách, 

22. prispôsobovanie všeobecného a vzdelávania požiadavkám jednotného európskeho 

trhu práce, 

23. integrácia výchovno-vzdelávacej sústavy SR do európskeho vzdelávacieho priestoru 

so zreteľom na vlastné skúsenosti a tradície, 

24. zákaz poskytovania alebo sprístupňovania informácií alebo zneužívania informačných 

prostriedkov, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti alebo k podnecovaniu k národnostnej, 

rasovej a etnickej nenávisti alebo k ďalším formám intolerancie, 

25. rovnoprávnosť postavenia škôl a ŠZ bez rozdielu zriaďovateľa, rovnocennosť 

vzdelania získaného v štátnych, cirkevných a súkromných školách, 

26.zákaz používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo VVP. 
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Všeobecná charakteristika školy 

 

1. Veľkosť školy 

Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou je plnoorganizovanou 

školou so všetkými ročníkmi. V školskom roku 2018/2019 má škola 243  žiakov. Na I. 

stupni ... žiakov a na II. stupni ....žiakov. V základnej škole máme 13 tried , na I. stupni 5 

a na II. stupni  8. Priemerná naplnenosť tried je 18,6  žiakov v triede.  

Na I. stupni v 1. 2. a 3. ročníku máme po jednej  triede, na II. stupni v 9. ročníku tiež 

jednu triedu 29 žiakov. V ostatných ročníkoch máme po dve triedy.  

Škola má dve oddelenia ŠKD s počtom žiakov 53. 

Pri škole máme zriadené CVČ v rámci ktorého pracuje na škole 23 záujmových 

útvarov, v ktorých je organizovaných spolu .... žiakov. 

Pri škole máme školskú kuchyňu a jedáleň. Škola je jediná v obci, umiestnená 

v strede obce. Budova školy je dvojposchodová. V hlavnej budove je umiestnených 14 

kmeňových tried a telocvičňa. Vedľajšiu budovu využívame pre  ŠKD a ZUŠ. Pri škole sa 

nachádza multifunkčné ihrisko, ktoré škola využíva na vyučovanie telesnej výchovy a na 

záujmovú športovú činnosť. 

 

2. Charakteristika žiakov  

Školu navštevujú žiaci a deti našej obce a tiež zo susedných obcí a miest. V škole 

máme 16 žiakov so ŠVP s rôznym druhom postihnutia. Škola má špeciálneho pedagóga, 

ktorý koordinuje celé vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

3. Charakteristika pedagogického zboru 

V školskom roku 2018/2019 je riaditeľom školy PaedDr. Milan Križan, Vo  vedení  sú 

jeden zástupca pre základnú školu a  jeden zástupca pre materskú školu. V tomto 

školskom roku máme na škole 20 pedagogických zamestnancov. Všetci pedagogickí 

pracovníci majú vysokoškolské vzdelanie. Spĺňajú pedagogickú spôsobilosť, osemnásť 

pedagógov má titul Mgr., štyria majú titul PaedDr. a dve majú inžinierske vzdelanie. Obidve 

majú ukončené DPŠ. Asistent učiteľa má potrebné pedagogické vzdelanie. Máme jednu 

vychovávateľku a má vysokoškolské vzdelanie. Naši pedagógovia spĺňajú pedagogickú aj 

odbornú spôsobilosť. Kolektív pedagógov tvorí jeden muž a 18 žien. Škola má špeciálneho 

pedagóga, výchovného poradcu, koordinátora prevencie drogovej závislosti, koordinátora 

informatizácie, koordinátora manželstva a rodičovstva a koordinátora pre environmentálnu 

výchovu. 14 pedagógov má I. kvalifikačnú skúšku a 10 II. kvalifikačnú skúšku.  
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4. Organizácia prijímacieho konania  

Do školy prijímame všetkých žiakov a detí z obce, ktoré dosiahnu školskú zrelosť 

a školskú spôsobilosť. Škola prijíma aj deti zo susedných obcí, ak o to požiadajú ich rodičia 

a ak škola spĺňa podmienky na prijatie. 

Škola každoročne zapisuje do prvého ročníka všetky deti z obce, ktoré do 31. 

augusta dosiahnu šiesty rok veku a dosiahnu školskú spôsobilosť. 

Zápis sa uskutočňuje  zmysle novely § 20 zákona 245/2008 Z.z. v apríli v príslušnom 

školskom roku. 

 

5. Spôsob a podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladov 

o získanom vzdelaní. 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení 

v štvrtom ročníku sa do doložky uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie“ v zmysle § 18 

ods.2 pís. b zákona 245/2008  

Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu 

odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získa žiak nižšie stredné vzdelanie 

poskytované základnou školou. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: „Žiak získal nižšie 

stredné vzdelanie“ v zmysle § 18 ods.2 pís. b. 

Ak žiak ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ročníku ako deviatom 

ročníku, na vysvedčení z príslušného ročníka sa mu do doložky uvedie: „Žiak získal 

primárne vzdelanie“. 

Začlenenému žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa v doložke 

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

Mimoriadne nadaný žiak môže skončiť základnú školu skôr ako za deväť rokov. Na 

vysvedčení sa do doložky uvedie: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“. 

Deťom občanom 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(a) podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu". Ak sa v individuálnom vzdelávacom programe 

úpravy vzdelávania žiaka vzťahujú len k niektorým vyučovacím predmetom, v doložke 
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vysvedčenia sa uvedie: ,, Bol(a) vzdelávaný(a) 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. 

Počnúc I. polrokom 2011/2012 žiaci po prvýkrát nedostali riadne vysvedčenie. 

Dostávajú  iba výpis klasifikácie, ktorého formu si škola určila sama. Výsledné známky sú 

vytlačené z počítača na kancelárskom papieri a podpísané  triednym učiteľom.  

 

6. Dlhodobé projekty 

Dlhodobé projekty:  

INFOVEK 

Otvorená škola 

Škola podporujúca zdravie 

Premena tradičnej školy na modernú 

Inovácia obsahu a metód ako súčasť moderného vzdelávania 

DIGI škola 

Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ 

Národný program boja proti obezite 

Krátkodobé : 

Ekoblška 2018 

Zbieram baterky 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s 

využitím elektronického testovania 

Súťaže: 

Žiaci našej školy pod vedením pedagógov sa každoročne zúčastňujú súťaží: Pytagoriáda, 

Maxík,  výtvarné súťaže, recitácie, literárne projekty, olympiáda z anglického a nemeckého 

jazyka, , zimné turistické preteky, turistické preteky TOB, matematický klokan, Slávik 

Slovenska, basketbal, atletika, volejbal, vybíjaná,  florbal, futbal, minifutbal, súťaž CO, 

huby,... 

 

7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Hlavným cieľom tejto spolupráce je skvalitnenie vzájomného pôsobenia medzi školou 

a ostatnými subjektmi výchovy a vzdelávania. 

Okrem triednych rodičovských združení sa organizuje plenárne rodičovské združenie. 

Pre rodičov a verejnosť chce škola zorganizovať Dni otvorených dverí. V rámci 

„Veľkého dňa otvorených dverí“ chceme prezentovať práce žiakov. 
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Škola má veľmi dobrú úroveň spolupráce s rodičmi, prostredníctvom Rady rodičov. 

Rada školy spolupracuje so školou na dobrej úrovni. Dobrá je aj spolupráca s centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva v Čadci aj v Kysuckom Novom Meste. Veľmi 

dobrá je aj spolupráca so zriaďovateľom. 

Rozvíjame spoluprácu s materskou školou: zápis do 1. ročníka, , karneval, Mini 

playback show, ... 

Spolupracujeme s inými miestnymi inštitúciami: Obecný úrad, Farský úrad, Kultúra 

v obci, Domov sociálnych služieb Harmónia, polícia, hasiči, športové kluby, zdravotné 

stredisko, Turistický klub Turzovka, KST,.... 

 

8. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

Vyučovací proces bude v tomto školskom roku realizovaný v hlavnej budove. 

Realizáciou projektu „Nadstavba a dostavba školy“ sme získali ďalšie priestory, ale ešte 

stále nemôžeme umiestniť celý vyučovací proces do hlavnej budovy. Jedným z dôvodov 

tohto stavu je aj zmenená školská legislatíva, konkrétne zníženie počtu žiakov v triedach 

a stanovenie jeho maxima, s čím sa v projekte nepočítalo. Stále chýbajú priestory pre 

kabinety na umiestnenie učebných pomôcok. V hlavnej budove máme 14 kmeňových tried, 

jedna trieda na vyučovanie technickej výchovy a dve počítačové triedy a telocvičňu. 

V prístavbe pri telocvični plánujeme zrekonštruovať knižnicu a dva kabinety. 

V zrekonštruovanej budove bývalej MŠ budú umiestnené 2 triedy pre ZUŠ a ŠKD. Škola 

má vybavenú školskú kuchyňu s jedálňou pre materskú školu, základnú školu. Škola má 

bezpečnostné zariadenie a je vybudovaný kamerový systém. Máme zrekonštruované 

sprchy a šatne pri telocvični, nanovo predláždenú chodbu pri telocvični, nakoľko pôvodná 

nevyhovovala súčasným parametrom, zrekonštruovali sme dve triedy na prízemí hlavnej 

budovy a prebudovali počítačovú učebňu na učebňu technickej výchovy. V rámci projektu 

Polytechnizácia základných škôl sme získali nove učebné pomôcky na vyučovanie fyziky, 

techniky, chémie a biológie.   

Škola je vzhľadom na dokončený projekt „Nadstavba a prístavba ZŠ a MŠ“ a projekt 

Premena tradičnej školy na modernú z hľadiska materiálno-technického vybavenia na 

dobrej úrovni. Na škole máme 89 PC, z toho 36 notebookov, 19 CD prehrávačov, 5 

dataprojektorov, výukové programy, 14 interaktívnych tabúľ, 2  vizualizéri. 

 

9. Škola ako životný priestor 

V škole žiaci i jej zamestnanci prežijú počas školského roku väčšinu času, preto sa vedenie 

školy usiluje každým rokom spríjemňovať pracovné prostredie žiakom i učiteľom. 

Návštevníci, ktorí prídu do našej školy, ale i žiaci a zamestnanci školy môžu potvrdiť, že sa 

nám to darí. Vytvorili sme na hlavnej chodbe oddychovú zónu pre žiakov s Vedomstným 

ostrovom. 
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Vždy kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie celého areálu, školského dvora, 

chodieb, samotných tried, nakoľko školu vnímame ako náš druhý domov, a preto sa o ňu 

staráme tak, aby sme sa v nej cítili čo najlepšie.   

 

10.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a             

vzdelávaní  

Podmienky na vyučovanie sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Sú zabezpečené všetky 

psychohygienické zásady vyučovacieho procesu. Poučenie žiakov o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci sa vykoná druhý vyučovací deň školského roka, pravidelné 

školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru sa 

uskutočnia v posledný augustový týždeň pred začiatkom školského roka. Pravidelné 

kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov 

revízií uskutočňujeme v súlade s projektom BOZP na školách a v zmysle zákona o BOZP. 

 

11. Organizácia vyučovania 

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 

3. septembra 2018 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 

2018 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 

2019 . Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 a končí sa 28. júna 

2019 (piatok).  

Denné vyučovanie začína o 7,35 hod. a šiesta vyučovacia hodina končí o 13,00. 

Polhodinová prestávka slúži na obed a siedma vyučovacia hodina končí 14,20 hod. 

V popoludňajších hodinách sú realizované záujmové činnosti našich žiakov. 

 

Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

Školský vzdelávací program (ŠVP) je podľa nového školského zákona hierarchicky 

najvyšší cieľovo programový projekt vzdelávania, ktorý zahŕňa rámcový model absolventa, 

rámcový učebný plán školského stupňa a jeho rámcové učebné osnovy. 

Vyjadruje hlavné princípy a ciele vzdelanostnej politiky, ako aj demokratické a 

humanistické hodnoty, na ktorých je vzdelávanie založené. Vymedzuje všeobecné ciele 

školy ako  aj kľúčové spôsobilosti(kompetentnosti) vo vyváženom rozvoji osobnosti žiakov 

a rámcový obsah vzdelania. Školský vzdelávací program podporuje komplexný prístup pri 

rozvíjaní žiackych spôsobilostí poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť 

si na danom stupni vzdelávania. Je záväzným dokumentom školy, kde sa zohľadňujú 

špecifické lokálne a regionálne podmienky a potreby zriaďovateľa, rodičov a žiakov. 

 

Školský vzdelávací program(ŠkVP): 
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- vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu a jeho súčasťou je aj voliteľná časť 

vzdelávacieho programu, ktorá zohľadňuje potreby našej školy, na ktorých sa 

pedagogická rada dohodla a záujmy miestneho spoločenstva a regiónu 

- je zameraný na štandardné cieľové požiadavky na vedomosti, spôsobilosti a hodnotové  

postoje, ktoré sú rozvíjané prostredníctvom obsahu vzdelania, vymedzeného ako jadrové 

učivo, 

- je rámcovaný povinným obsahom vzdelania, ktorým sa majú rozvinúť kľúčové 

kompetencie požadované pre určitý stupeň a druh vzdelávania garantovaného štátom, 

 Je vypracovaný podľa princípu následnosti a kontinuity školských stupňov (predprimárny, 

primárny, nižší sekundárny, ktorých programy na seba nadväzujú a korelujú, 

- podporuje komplexný medzipredmetový a nadpredmetový prístup k projektovaniu obsahu 

vzdelania podľa obsahových vzdelávacích oblastí a im zodpovedajúcich učebných 

predmetov, 

- zavádza aj prierezové témy, ktoré reflektujú otázky súčasného človeka, krajiny, Európskej 

únie a sveta. Prelínajú sa ako povinná súčasť vzdelávania jednotlivými predmetmi a môžu 

sa uplatňovať prostredníctvom rôznych organizačných foriem a metód výučby(riešením 

problémov a projektov, prípadovou štúdiou, kooperáciou, zážitkovým učením sa apod.), 

 Umožňuje modifikáciu obsahu pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, 

- zabezpečuje motivujúce učebné prostredie a podporuje socioemočnú klímu triedy a 

školy,podporuje socializáciu žiakov vlastnou kultúrou školy a jej prostredia, 

 

Využitie voľného počtu hodín na našej škole 

Naša škola posilňuje učebné predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov 

zaradených do štátneho vzdelávacieho programu. 

a/ V zmysle profilácie školy zameranej na ovládanie cudzieho jazyka posilňujeme prvý 

jazyk skoro v každom ročníku (od 3.roč.). 

b/ vzhľadom na medzinárodné merania a testovania, taktiež v súvislosti s požiadavkami 

zriaďovateľa využíva naša škola voľné hodiny na posilnenie matematiky / v každom 

ročníku/ 

c/vzhľadom na medzinárodné merania a testovania posilňujeme voľnými hodinami aj 

slovenský jazyk a literatúru, hlavne na zvýšenie čitateľskej gramotnosti našich žiakov./ 2., 

3.roč. / 

d/ v súvislosti s požiadavkami spoločnosti a rodičov posilňujeme prvý aj druhý cudzí jazyk 

na II. stupni. Voľné hodiny sú venované hlavne konverzácií v cudzom jazyku. 

e/ v súvislosti s požiadavkami ŠVP a taktiež zriaďovateľa posilňujeme, biológiu a dejepis 

na II. stupni so zámerom realizácie regionálnej výchovy v týchto predmetoch. 
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ISCED 1 

1. Ciele primárneho vzdelávania 

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových 

spôsobilostí(kompetencií)  žiakov ako základu  všeobecného vzdelania  prostredníctvom 

nasledujúcich cieľov školy: 

- poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeckého skúmania ich najbližšieho kultúrneho 

a prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať 

svoje okolie, 

- umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si 

základy spôsobilosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého, 

- podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť 

prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením 

problémov, 

-     viesť žiakov k tolerancii a akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, 

- naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti.. 

 

2. Profil absolventa –vzdelanostný model absolventa primárneho stupňa 

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):  

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického myslenia a základné 

schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky  

kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií  

kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa  

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy  

osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)  

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

 

3. Pedagogické stratégie 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa zameriame na využívanie nových foriem a metód 

práce vo vyučovaní. Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky, 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, pokračujeme vo vyučovaní v rámci projektu.  

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

samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. 

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou žiakov so slabšími 

vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností. 
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Školský špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy. 

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 besedy. 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. 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. 

 

4. Primárny stupeň školského vzdelávania 

Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho 

programu ostatného ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom 

vzdelaní je vysvedčenie. Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje 

na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania alebo adekvátnom stupni 

viacročného gymnázia. 

Charakteristika vzdelávacích oblastí 

1. Jazyk a komunikácia 

Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, ktoré ďaleko presahujú aspekt 

technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu. 

Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára 

predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom 

živote. Jazyk sa chápe ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok 

komunikácie a profesionálnej realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov. 

Cudzie jazyky naopak prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, 

ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý 

jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. 

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a 

ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného 

medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na 

medzinárodných projektoch. 

Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa realizuje vo vzdelávacích 
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predmetoch slovenský jazyk a literatúra, vyučovacích jazykoch a cudzích jazykoch pre 

primárny stupeň vzdelávania. 

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti 

Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových 

kompetencií tým, že vedie k: podpore sebadôvery každého žiaka, k osvojeniu si 

vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý ich život 

a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom prostredí, príprave všetkých žiakov tak, aby sa 

stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, 

pluralizmu a kultúrnej otvorenosti,  zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre 

všetkých žiakov, pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža 

historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného 

spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania,  vnímaniu a 

postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu 

a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,  zvládnutiu 

základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a 

nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie, 

nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, 

k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia 

vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických 

cítení a vnímaní, pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu 

jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania 

normy spisovného jazyka, viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych 

ústnych i písomných jazykových prejavov. 

2. Matematika a práca s informáciami 

Táto oblasť zahrňuje v sebe učebné predmety matematiku a informatickú výchovu. 

Vzdelávací obsah matematiky v 1. stupni ZŠ je rozdelený do piatich tematických okruhov, 

čo sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni explicitne 

nemusí byť zastúpený každý tematický okruh: 

Matematika rozvíja u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení 

rôznych problémov v každodenných situáciách. Je rozpracovaná na kompetenčnom 

základe, čo zaručuje vysokú mieru schopnosti aplikácie matematických poznatkov v praxi. 

Informatická výchova podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich 

schopnosť hľadať riešenia problémových úloh a overovať ich s použitím IKT. Vedie k 

presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych 

zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. 

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov 

zabezpečí rovnakú príležitosť všetkým žiakom na 1. stupni získať základnú digitálnu 

gramotnosť. 
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Cieľom učebného predmetu Matematika na 1. stupni ZŠ je rozvoj tých schopností žiakov, 

pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie a aplikáciu poznatkov. Na 

dosiahnutie tohto cieľa majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód 

zodpovedajúcich veku žiakov. Presnejšia špecifikácia cieľov: veku primerané presné 

použitie materinského a odborného jazyka, tabuliek, grafov a diagramov,  v súlade s 

osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, 

písomne aj na kalkulačke, rozvíjať numerické zručnosti žiakov, na základe skúseností a 

činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore,  riešením úloh a problémov 

postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou, na základe využitia 

induktívnych metód rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie, spolu s 

ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov 

používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu 

informácií. 

Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a 

možnosťami jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií primeraných 

veku majú žiaci získať základné zručnosti v používaní počítača. Využitím vhodných tém z 

ostatných predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika, výtvarná výchova, 

hudobná výchova) sa žiaci zoznámia s možnosťami kreslenia, trénovania počítania, 

písania a ďalšími najtypickejšími druhmi aplikácií. 

V predmete informatická výchova sa žiaci pripravujú na pochopenie základných 

pojmov a mechanizmov pri riešení najrôznejších problémov pomocou, resp. 

prostredníctvom IKT. Žiaci sa naučia využívať nástroje internetu na komunikáciu, na 

vlastné učenie sa a aj na riešenie školských problémov, na získavanie a sprostredkovanie 

informácií. Žiaci získajú základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad 

riešením problémov pomocou IKT. 

3. Príroda a spoločnosť 

Príroda a spoločnosť sú dve navzájom prepojené súčasti nášho života, ktoré 

zaujímajú žiakov už od predškolského veku. Žiaci si uvedomujú priestor okolo seba, 

prírodu, ľudí, kultúru a to všetko vo vzájomnom vzťahu a navzájom sa ovplyvňujúce. V 

tomto veku sú žiaci prirodzene zvedaví, zaujímajú sa o svet okolo seba a o jeho 

fungovanie, hľadajú príčiny fungovania, skúšajú a učia sa pri tom. Postupné 

oboznamovanie sa s prírodnými a spoločenskými javmi a zákonitosťami v súlade s 

prírodovedným a spoločenskovedným poznaním je umožnené v tomto stupni vzdelávania 

takým spôsobom, ktorý u žiaka rozvíja aj procesuálnu stránku samotného poznávacieho 

procesu. Dôležité je, aby žiak vnímal zmeny vo svojom okolí, rozumel a snažil sa ich 

vysvetliť. Vzdelávacie činnosti sú zamerané na podnecovanie poznávacej zvedavosti a 

skúmanie javov a udalostí, ktoré sú spojené so samotným a jeho bezprostredným 

životným prostredím. Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, 
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ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu 

problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych 

schopností, napríklad v témach „plynutie času, zmeny v prírode, cyklus stromu, rastliny, 

zvieratá, hmota“.Okrem samotného skúmania javov v prírode, žiaci tým, že cestujú so 

svojimi rodičmi, všímajú si priestor okolo seba. Prebudenie záujmu o krásy prírody a 

zaujímavé ľudské výtvory v blízkom, ale aj vzdialenom okolí je podoprené učením sa 

zaujímavým spôsobom o vlasti vo vlastivede.  

Dôležitým cieľom je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného 

prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo schopné samostatne sa orientovať v 

informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje 

jeho kognitívna úroveň, viesť žiakov k pochopeniu potreby ochrany prírodného a 

kultúrneho prostredia a k jeho aktívnej ochrane, viesť žiakov k efektívnejšiemu využívaniu 

látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje, umožniť poznanie fungovania ľudského tela a zdravý 

životný štýl a viesť k aktívnej ochrane vlastného zdravia, rozvíjať emotívne (dobrodružné) 

poznávanie, pozorovanie a hodnotenie javov z rodnej krajiny (okolie školy a bydliska), ale 

aj širšieho okolia svojho regiónu a celej krajiny, podporovať schopnosť žiakov rozprávať o 

svojom rodnom kraji (krajine svojho okolia), pričom využívajú poznatky zo svojich 

pozorovaní a skúseností, porozprávať o významných historických udalostiach.  

S rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie 

súvisí aj rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu 

svojich vedomostí. Rozvoj poznatkového systému, spôsobov jeho nadobúdania a 

modifikácie poznatkov, ako aj rozvoj špecifických postojov, majú v edukačnom pôsobení 

učiteľa vzájomne ekvivalentnú hodnotu a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale 

postupne sa stáva prírodovedne gramotným.  

Postupné objavovanie sveta žiakmi je predmetom dvoch učebných predmetov 

prírodovedy a vlastivedy. 

4. Človek a hodnoty 

Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného, 

duchovného a sociálneho rozmeru mladých ľudí. Napomáha im k postupnému vytváraniu 

ich hodnotovej orientácie tak, aby raz ako dospelí jedinci bol prínosom pre ľudské 

spoločenstvo. 

Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a 

hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a 

národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s 

poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje 

pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu 

správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby 

raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na 
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pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. 

Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v povinne voliteľných 

vzdelávacích predmete alebo náboženská výchova. Súčasťou vzdelávacej oblasti je 

náboženská výchova.  

Učebné osnovy náboženskej výchovy budú predmetom schvaľovania Konferencie 

biskupov Slovenska v zmysle zmluvy s Vatikánom. 

Povinne voliteľný vzdelávací predmet náboženská výchova formuje v človeku 

náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav 

náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. 

Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k rozvíjaniu schopností a spôsobilostí žiakov a 

vedie ich k: sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,  hodnoteniu, zaujímaniu 

stanovísk, rozlišovaniu dobra os zla,  spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a 

prvkov prosociálnehosprávania primeraného veku, spoznávaniu zásad dobrých 

medziľudských vzťahov, zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt, postojov a sociálnych 

noriem, rozvíjaniu sociálnych zručností,  formovaniu spoločenstva žiakov,  rozvíjaniu a 

reflexii v otázkach Boha, významu sveta, zmyslu a hodnoty života a noriem pre konanie 

človeka a dávaniu odpovede na základe zjavenia a viery v cirkvi, oboznamovaniu so 

skutočnosťou viery a s posolstvom, na ktorom sa viera zakladá a napomáhaniu 

prostredníctvom uvažovania rozumom zdôvodniť vieru,  prijímaniu osobných 

rozhodnutí vo vzťahu k iným konfesiám a náboženstvám, k svetonázorom a ideológiám a 

podpore pochopenia a tolerancie voči rozhodnutiam druhých, motivácii k osobnému 

náboženskému životu a k zodpovednému konaniu v cirkvi a v spoločnosti. 

5. Človek a svet práce 

Oblasť Človek a svet práce zahŕňa návrhy pracovných činností a technológií, ktoré 

by mali viesť žiakov k získaniu základných zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti 

a prispievať k úcte k práci. 

Do vzdelávacej oblasti patrí predmet pracovné vyučovanie, ktoré sa zameriava na 

praktické pracovné návyky a dopĺňa celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku 

nevyhnutnú pre uplatnenie sa človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od 

ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je založená na tvorivej 

spolupráci žiakov. 

Obsahom predmetu pracovné vyučovanie je tvorivé využitie technických 

materiálov, základy konštruovania, stravovanie a príprava jedál, starostlivosť o životné 

prostredie, ľudové tradície a remeslá. 

6. Umenie a kultúra 

Vzdelávacia oblasť rozvíja žiakovo povedomie vlastnej kultúrnej identity, jeho 

vlastné kultúrno-historické vedomie, schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných 

kultúr už aj na 1. stupni ZŠ, kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú 
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gramotnosť a tvorivosť. 

V primárnom stupni výchovy a vzdelávania nadväzuje na spontánne detské aktivity 

a prípravu v predprimárnom stupni. Žiak sa učí využívať základné kultúrne nástroje na 

kultivovanú komunikáciu, postupne rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, 

náboženstvo, šport). Učí sa vyjadrovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, 

chápať význam, estetickej činnosti v každodennom živote, chápať význam umenia v živote 

jednotlivca a spoločnosti. Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, 

národa a štátu, zoznamuje sa s európskou tradíciou, s kultúrou iných národov, učí sa 

chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok. Získava vedomosti o súčasnej 

umeleckej tvorbe a kultúre a rozvíja si jej porozumenie. 

Prostredníctvom obsahu, ktorý je uvedený vo vzdelávacej oblasti sa primerane 

veku formujú samostatné a zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k 

subkultúram, rozvíja sa žiakovo kritické myslenie vo vzťahu k ponuke masmédií a k iným 

súčasným kultúrnym procesom. Rozvíjajú sa žiakove interkultúrne kompetencie pre 

komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr. 

Obsah vzdelávacej oblasti je zameraný prakticky aj teoreticky. V primárnom 

vzdelávaní rozvíja hlavne zručnosti v práci s umeleckými prostriedkami a s kultúrnymi 

nástrojmi na základe zážitku zo samotného tvorivo-vyjadrovacieho procesu žiaka. 

Oblasť je v primárnom stupni realizovaná prostredníctvom povinných predmetov 

výtvarná výchova a hudobná výchova. V školskom programe je možné zaviesť aj predmet 

dramatická výchova. 

7. Zdravie a pohyb 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby 

celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. 

Hlavným predmetom je telesná výchova, ale témami o starostlivosti o zdravie prispievajú 

aj prírodoveda. Zameranie telesnej výchovy v primárnom vzdelávaní je dominantne 

zamerané na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k 

upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná 

výchova poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, 

významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, k formovaniu 

kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese 

edukácie. 

 Telesná výchova využíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré 

prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. 

Prostredníctvom pohybu – pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje 

zdravotný stav žiakov. 

 Cieľom je: podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej 

pohybovej činnosti,  podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových 
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aktivitách, formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, k športu, 

kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela, podporovať vytváranie 

optimálneho rozvoja zdravotne orientovanej zdatnosti, podporovať získavanie poznatkov o 

otázkach vplyvu pohybu na zdravie, uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri 

pohybovej činnosti. 

 Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia 

vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne 

orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti.  

 

 Prierezová témy 

Prierezové témy sa prelínajú vzdelávacími oblasťami. Odrážajú aktuálne problémy 

súčasnosti, sú určitým návodom na ich prevenciu a riešenie, ale zároveň slúžia aj na 

prehĺbenie základného učiva, zdôraznenie aplikačného charakteru, majú prispieť k tomu, 

aby si žiaci rozšírili rozhľad, osvojili si určité postoje, hodnoty, rozhodovanie. Prepájajú 

rôzne oblasti základného učiva, prispievajú ku komplexnosti vzdelávania žiakov a 

pozitívne ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania kľúčových kompetencií (spôsobilostí) 

žiakov. Môžu sa vyučovať v rámci jednotlivých učebných predmetov alebo formou kurzov, 

prípadne samostatného voliteľného predmetu. 

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré sa spravidla 

prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Prierezové tematiky je možné uplatňovať viacerými 

formami – ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných 

vyučovacích predmetov, ako samostatný učebný predmet v rámci voliteľných hodín (pri 

profilácii školy). Vhodná je forma projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú pridelené 

téme). Podmienkou účinnosti a neformálnej realizácie témy je používanie aktivizujúcich, 

interaktívnych učebných metód. Výber spôsobu a času realizácie prierezovej tematiky je v 

kompetencii každej školy. 

Na úrovni primárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací program tieto 

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  ĽUDOVÁ KULTÚRA 

VÝCHOVA K MANŹELSTVU A RODIČOVSTVU 

 

1. Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 
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V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, 

korčuliari, kolobežkári, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy 

a pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. 

Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom 

školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné 

správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. 

Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania 

žiakov základných škôl. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke 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.  

Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú oblasť kognitívnu, 

afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú 

zostavené v zmysle týchto kritérií :  pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému 

vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi,  sformovať si mravné vedomie 

a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej 

premávke, uplatňovať si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec) a pod., spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z 

hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v 

praktickom živote, schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,  schopnosť 

zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, pochopiť význam 

technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky 

zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,  uvedomiť si význam technických podmienok 

dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky. 

Dopravná výchova a jej tématika sa na našej škole vyučuje ako súčasť všetkých 

ostatných predmetov I. stupňa . Je začlenená pri vhodných témach do učebných osnov i 

tématicko-výchovných plánov. Realizuje sa za pomoci polície na ihriskách v obci. 

 

 2. Environmentálna výchova 

Environmentálna výchova je prierezová téma, prelína sa všetkými predmetmi, ale 

najmä prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním. 

 Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, 

analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom 

okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. 

Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému 

prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné – chrániť rastliny, 

zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám, ale aj k zvieratám v prírode. 
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 Organizačne je prierezová téma začlenená do viacerých predmetov 

prostredníctvom jednotlivých tém, projektov, /Envirokarneva, EKOblška/. V mesiaci apríl 

pri príležitosti Dńa Zeme venujeme tejto prierezovej téme jeden celý týždeň a bude 

spojená s prierezovou témou regionálna výchova. 

3. Osobnostný a sociálny rozvoj 

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, 

poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen 

študijný (akademický) rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobnostných a sociálnych 

spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú. Aby žiak získal kvalitné 

vzdelanie, k tomu je potrebné, aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu 

(rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba, svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si 

sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný 

život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné, aby sa naučil uplatňovať svoje 

práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. Dôležité je, aby prierezová 

téma podporovala u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických 

javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok). Cieľom je, aby žiak získaval a 

udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjal sociálne 

spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu. V tejto prierezovej 

tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam, ale aj rodinnej výchove. 

 Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej 

uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v predmete 

občianska náuka, náboženská výchova, ale je dôležité, aby si učiteľ uvedomil, že na 

dosiahnutie cieľov tejto prierezovej tematiky je nutné vymedziť priestor aj v náukových 

predmetoch. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom 

vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód. 

4. Ochrana života a zdravia 

Ochrana života a zdravia (OŽZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom 

učebných predmetov Štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných 

foriem vyučovania – didaktických hier. V rámci témy sa aplikuje učivo, ktoré bolo v 

minulosti súčasťou povinného učiva ochrany človeka a prírody (OČP). Ochrana života a 

jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života 

a zdravia v mimoriadnych situáciách. 

Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom 

nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Didaktické hry treba 

uskutočniť 1 x do roka v jarnom období, prispôsobiť poveternostným podmienkam. 

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom 

sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie 

prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na 
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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, terorizmom voči 

občanom nášho štátu. Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho 

zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí, poskytnúť žiakom potrebné teoretické 

vedomosti, praktické poznatky, osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a 

poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Rozvinúť morálne 

vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, formovať 

predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na 

fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách. 

Prierezovú tému napĺňa obsah: 

- riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana, 

- zdravotná príprava, 

- pohyb a pobyt v prírode 

- uskutočnenie didaktických hier 1 krát do roka 

 

5. Mediálna výchova 

Jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje a 

správanie jedinca sú médiá. Osvojenie schopnosti kompetentného zaobchádzania s 

médiami je cieľom mediálnej výchovy ako prierezovej témy. 

Cieľom prierezovej tematiky je, aby žiaci: lepšie porozumeli pravidlám fungovania 

mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientovali, dokázali posudzovať mediálne 

šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a 

profesionálny rast, dokázali si uvedomiť negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a 

snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať, vedeli tvoriť mediálne produkty. 

6. Multikultúrna výchova 

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské 

kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, 

národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom 

v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom 

globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na 

Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a 

subkultúr. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné 

spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj 

predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, 

rasizmu, či xenofóbie. 

 

7. Regionálna výchova a  ľudová kultúra 
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Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná 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.  

Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady 

na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového 

umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.  

Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali 

históriu a kultúru vlastnej obce, mesta – 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.  

Týmito aktivitami pomôžeme pri vytváraní predpokladov u žiakov na pestovanie a 
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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.  

Túto prierezovú tému sme zaradili do všetkých predmetov v našom učebnom 

pláne.  

8. Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

 Finančná gramotnosť. 

Aktualizovaný NŠFG vymedzuje šírku poznatkov, zručností a skúseností v oblasti 

finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií, z ktorého vyplýva, že absolvent 

strednej školy (vyššieho sekundárneho vzdelávania) by mal byť schopný:  

nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,  

poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,  

rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,  

stanoviť si finančné ciele a naplá 

novať 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,  

hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie, inšpirovať sa príkladmi úspešných 

osobností,  

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.  

 

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.  



 Školský vzdelávací program 

 

 

32 

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.  

1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

           2. Plánovanie,  príjem a  práca  

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

4. Úver a dlh 

5. Sporenie a investovanie 

6. Riadenie rizika a poistenie 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie 

Viď. Plán kontinuálneho vzdelávania 

 

Učebné plány ISCED 1. -  4. ročník 

Pôvodné rámcové učebné plány z roku 2008 boli nahradené novými rámcovými 

učebnými plánmi (príloha), ktoré sú účinné od 1.9.2011. Škola môže postupovať aj podľa 

rámcových učebných plánov z roku 2008 a nedostane sa do rozporu s novými rámcovými 

učebnými plánmi. V súčasnosti platné učebnice pre reformné ročníky sú pripravované 

podľa pôvodného rámcového učebného plánu. 

Poznámky: 

1. Voliteľné hodiny sme použili na dotvorenie Šk VP. 

2. Na vyučovanie predmetu informatická výchova možno triedu 

rozdeliť na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov.  

3. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova možno spájať žiakov 

rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. 

4. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín 

spájať aj žiakov rozličných ročníkov.  

5. Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno spájať žiakov rôznych 

tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17. 

6. Najvyšší počet žiakov v triede základnej školy na I.stupni je 22 

žiakov v triede prvého ročníka, 28 žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka. 

  

ISCED 2 

1. Ciele nižšieho stredného vzdelania 

Predpokladom dosiahnutia cieľov nižšieho stredného vzdelávania je zaistenie 

kontinuity a plynulého prechodu z primárneho na nižšie sekundárne vzdelávanie. 
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Základom nižšieho stredného vzdelávania je interdisciplinárny (medzipredmetový) 

prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov a rozvoj ich analytických a kritických 

schopností. Aktuálne znalosti žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú východiskovým bodom 

pri získavaní nových znalostí a ďalšom rozvoji kompetencií žiakov. 

Nevyhnutnou súčasťou cieľov nižšieho stredného vzdelávania je vypestovať u 

žiakov zodpovednosť za vlastné učenie sa a poskytnúť im príležitosti objaviť a rozvinúť ich 

schopnosti v súlade s ich  reálnymi možnosťami, aby získal podklad pre optimálne 

rozhodnutie o ďalšom – vyššom strednom vzdelávaní 

Hlavným cieľom je, aby žiaci nadobudli : primerane veku rozvinuté kľúčové 

spôsobilosti (kompetencie), zmysluplné základné vedomosti a znalosti a vypestovaný 

základ záujmu o celoživotné učenie sa,  jasné povedomie národného a svetového 

kultúrneho dedičstva,  záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti. 

Zámermi nižšieho stredného vzdelávania sú tieto očakávania od žiaka: 

- osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou, 

- mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy, 

- osvojenie si a využívanie efektívnych stratégií učenia sa, 

- nadobudnúť primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a 

spolupráce, mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu. 

 

2. Profil absolventa – vzdelanostný model absolventa nižšieho stredného stupňa 

Je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktoré zahrňujú 

komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich 

jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť 

sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide o spôsobilosť 

uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote. 

Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho) 

vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové 

kompetencie (spôsobilosti): kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa 

- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku 

sebarealizácie a osobného 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, sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

 dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a 

účelu komunikácie,  efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, vie 

prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk,  
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dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,  chápe 

význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 

efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na 

prevzatí osobnej zodpovednosti, kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ 

matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky 

používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenních 

situáciách,  používa matematické modely logického a priestorového myslenia a 

prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),  používa základy 

prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie 

použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov, kompetencia 

(spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií,  má osvojené základné 

zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,  používa základné postupy pri 

práci s textom a jednoduchou prezentáciou,  dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a 

pracovať v jednoduchom grafickom prostredí,  je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a 

videá,  dokáže využívať IKT pri vzdelávaní,kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom 

a tvorivom myslení, 

- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj 

inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj 

potrebu zvažovať úrovne ich rizika, 

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov, kompetencie 

(spôsobilosti) občianske,  uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel 

národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, 

- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 

spoločnosti, uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim 

povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných, 

3. Pedagogické stratégie 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa zameriame na využívanie nových foriem a 

metód práce vo vyučovaní. Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky, 

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, pokračujeme vo vyučovaní v rámci projektu.  

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

samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. 

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou žiakov so slabšími 

vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností. 

Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia 
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pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať 

ho do maximálnej možnej miery. 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. Zapojiť žiakov do aktívného získavania nových poznatkov. 

 

4. Stupeň vzdelania 

Absolvent programu nižšieho stredného vzdelania získa vysvedčenie s doložkou – 

so špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Tým 

splní podmienku pre pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni (na 

všeobecnovzdelávacej alebo odbornovzdelávacej škole), v priebehu ktorého ukončuje 

povinné základné vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku). 

 V prípade ukončenia základného vzdelávania (povinnej školskej dochádzky) na 

úrovni ISCED 2B, môže tento absolvent vstúpiť do pracovného procesu ako 

nekvalifikovaný pracovník. 

 Žiak, ktorý absolvoval 1-ročnú základnú odbornú prípravu na úrovni ISCED 2C, 

získava osvedčenie o absolvovaní programu základného odborného vzdelávania 

garantujúceho zaučenie v danom odbore, má otvorenú možnosť získať i vysvedčenie 

potvrdzujúce ukončenie povinnej školskej dochádzky. Podľa toho absolvent môže vstúpiť 

priamo na trh práce buď ako pracovná sila s minimálnou odbornou kvalifikáciou alebo 

pokračovať v štúdiu na úrovni 3C. 

Charakteristika vzdelávacích oblastí 

1. Jazyk a komunikácia 

V jazykovej časti oblasti jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania 

komunikatívnych schopností žiakov, ktoré síce boli deklarované aj v minulosti, ale ich 

uskutočňovanie bolo vytláčané tendenciou obsiahnuť pomerne veľkú sumu jazykových 

pojmov na vysokej úrovni abstrakcie Zdôrazňujeme preto chápanie jazyka ako nástroja 

myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo by sa vo vyučovaní jazyka malo premietnuť do 

zámerného preferovania rozvoja komunikatívnych kompetencií, ktoré budú istým 

teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích 

predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Výrazne sa posilnil komunikatívno-

zážitkový model vyučovania jazyka a naopak oslabila sa tendencia obsiahnuť „školskú 

podobu“ vednej disciplíny – lingvistiky. Obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, 

ktorí majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno-hodnotiacim spôsobom pracovať s 

jazykovými komunitátmi. Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových 

prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod. 

 Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, ktoré ďaleko presahujú aspekt 
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technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu. 

Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára 

predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom 

živote. Jazyk sa chápe ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok 

komunikácie a profesionálnej realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov. 

Cudzie jazyky naopak prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, 

ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý 

jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. 

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a 

ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného 

medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na 

medzinárodných projektoch. 

Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa realizuje vo vzdelávacích 

predmetoch slovenský jazyk a literatúra, vyučovacích jazykoch a cudzích jazykoch pre 

nižší sekundárny stupeň vzdelávania. Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k 

utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie k: podpore sebadôvery 

každého žiaka, k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia 

vzdelávať sa po celý ich život a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom prostredí, 

príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa 

na rozvoji demokratickej spoločnosti, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti, zaručeniu 

rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov, pochopeniu vzdelávania v 

príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako 

významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok 

celoživotného vzdelávania, vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého 

mnohotvárneho prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu 

vlastných postojov a názorov, zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie 

daného kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci 

interkultúrnej komunikácie, nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k 

vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k 

ďalším druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich 

emocionálnych a estetických cítení a vnímaní, pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti 

k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami, 

prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka, viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej 

kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových prejavov. 

 

2. Matematika a práca s informáciami 

Obsah v tejto oblasti vzdelávania sa sústreďuje na dobudovanie pojmu 

prirodzených, celých a racionálnych čísel a počtových výkonov týmito číslami. Na tomto 
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stupni sa kladú základy algebry (riešenie rovníc a nerovníc, funkcií). Z geometrie sa 

paralelne rozvíja rovinná aj priestorová geometria, rozširujú sa žiacke vedomosti o 

geometrických útvaroch, naučia sa vypočítať obvod a obsah rovinných útvarov a povrch a 

objem priestorových útvarov. Zoznamujú sa s meraním dĺžky obsahu a objemu ako aj 

meraním veľkosti uhlov. 

Informatika podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť 

analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a 

overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich 

zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok 

komunikácie. Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných 

pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v 

počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu 

využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie rešpektovaním právnych a etických zásad 

používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť 

spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných tchnológií vo 

vyučovaní aj iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a 

pri riadení školy. 

Cieľom je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku v svojom budúcom 

živote. Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť 

argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problémov. Žiak ju 

spoznáva ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok. 

Oblasť tvoria predmety matematika a informatika. 

Predmet matematika je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju 

formuloval Európsky parlament. Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť 

tematických okruhov, z ktorých žiaci sa zoznamujú s primeranými elementárnymi 

poznatkami a riešeniami praktických úloh.  

Obsah vzdelávania je  spracovaný na kompetenčnom základe, čo znamená, 

že matematické poznatky sú žiakom prezentované s využitím už existujúcich 

matematických poznatkov žiakov a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Pri 

prezentovaní matematických poznatkov a skúseností sa prioritne zameriava na rozvoj 

žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. 

V predmete informatika žiaci sú vedení k pochopeniu základných pojmov, 

postupov a techník používaných pri práci s informáciami v počítačových systémoch.  

 

3. Človek a príroda 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú 

so skúmaním prírody. V tejto oblasti žiaci dostávajú príležitosť poznávať prírodu ako 

systém, ktorého súčasťou sú vzájomné premeny, pôsobia na seba a ovplyvňujú sa. Na 
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takomto poznaní je založené aj pochopenie dôležitosti prírodnej rovnováhy pre existenciu 

živých sústav, vrátane človeka. Prírodovedné predmety svojím činnostným a bádateľským 

charakterom vyučovania umožňujú žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam prírodných 

procesov, a tým si uvedomovať aj užitočnosť prírodovedných poznatkov a ich aplikáciu v 

praktickom živote. 

 Cieľom vzdelávania prostredníctvom obsahu tejto oblasti je porozumieť prírodným 

aspektom vplývajúcim na život človeka a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, 

zaujímať sa o prírodu a dianie v nej, získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z 

rôznych zdrojov, ale aj prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov v prírode a v 

laboratóriu, čím si rozvíjajú zručnosti pri práci s grafmi, tabuľkami, schémami, obrázkami, 

náčrtmi. 

 Podstatné je poznanie základných princípov ochrany krajiny a životného 

prostredia a osvojenie si základných princípov zdravého životného štýlu. Dôležité je 

hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a 

javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote a porozumenie ich podstate, čo si 

vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku spoluprácu s predmetmi napríklad 

fyzika, chémia, biológia, geografia a matematika. Okrem rozvíjania pozitívneho 

pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako 

neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má 

žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami 

organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom 

koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím 

prostriedkov IKT. 

4. Človek a spoločnosť 

Vzdelávacia oblasť sa prostredníctvom obsahu snaží uchovať kontinuitu tradičných 

hodnôt našej spoločnosti v súlade s aktuálnymi integračnými procesmi, viesť k vnímaniu 

vlastenectva a národnej hrdosti v kontexte európanstva a multikulturizmu. 

Cieľom vzdelávacej oblasti je zoznámiť žiakov s vývojom ľudskej spoločnosti, s 

najvýznamnejšími spoločenskými javmi a procesmi, ktoré sa premietajú do každodenného 

života a vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi prírodou a spoločnosťou. 

Poznanie minulosti svojho národa ako aj národov Európy a sveta, oboznámenie sa so 

zemepisnými charakteristikami svojej vlasti a regiónov sveta a utváranie pozitívnych 

občianskych postojov je predpokladom získania občianskych kompetencií, ktoré patria ku 

kľúčovým vo vzdelávaní. Žiaci cez poznanie najbližšieho prostredia (rodina, škola), 

ktorého sú súčasťou, získavajú základné vedomosti o svojom najbližšom spoločenskom 

prostredí, o miestnej obci, regióne a o ostatných regiónoch Slovenska. Oboznamujú sa s 

územím, obyvateľmi, ich tradíciami a zvykmi, so svetom detí i dospelých, osvojujú si 

pravidlá a normy správania doma, v škole a na verejnosti. Učia sa orientovať v čase, 
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časových údajoch, histórii vlastnej rodiny, svojej vlasti i ľudskej spoločnosti. Vedú sa k 

pochopeniu vlastného miesta a roly v spoločnosti, ako aj k tomu, aby svojimi postojmi a 

konaním prejavovali občiansku aktivitu, vlastenectvo, zodpovednosť k sebe, svojim 

blízkym, národu a celej spoločnosti. Vychováva žiakov k láske k vlasti a súčasne rozvíja a 

upevňuje vedomie príslušnosti k európskemu civilizačnému a kultúrnemu prostrediu. 

 Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť otvára priestor pre kultivovanie 

individuálnych a spoločenských spôsobilostí (kompetencií), učí vidieť veci a javy vo 

vzájomných súvislostiach, ponúka argumenty, inšpiruje k tvorivému riešeniu otázok 

 dôležitých pre vzdelanostnú spoločnosť. Rozvíja myšlienkové operácie, praktické 

zručnosti a vedomie vlastnej identity žiaka. 

 Výchova a vzdelávanie v oblasti smeruje k vytváraniu kľúčových kompetencií tým, 

že žiakov vedie k: orientácii v čase a priestore,  získavaniu základných schopností a 

zručností poznávať historický materiál,  získavaniu základných vedomostí z oblasti 

historických faktov (svetové a národné dejiny),  pochopeniu príčin a dôsledkov historických 

udalostí, čítaniu a interpretovaniu historických máp, obrázkov, fotografií, tabuliek a iných 

prostriedkov používaných v dejepise,  osvojovaniu noriem spoločenského správania a 

občianskeho spolužitia, rešpektovania hodnoty pozitívnych medziľudských vzťahov,práci s 

informáciami o Slovenskej republike ako časti zeme a o Zemi ako celku,  porozumeniu 

premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek,  porozumeniu a rozvíjaniu čítania a 

interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov ako 

prostreidkov geografie, rozvíjaniu podnikateľských zručností spracúvaním projektov, 

zvládnutiu bežných situácií v osobnom i občianskom živote, nachádzaniu vlastného 

miesta a roly v spoločnosti, získavaniu orientácie v aktuálnom verejnom živote Slovenskej 

republiky i vo svete,  pochopeniu podstaty demokracie, práv a povinností občanov, 

rozpoznávaniu protiprávneho konania a uvedomeniu si jeho dôsledkov,  kultivovanému 

vyjadrovaniu vlastných myšlienok, názorov, postojov a ich obhajovaniu,  úcte k 

vlastnému národu i k iným národom a národnostiam,  pochopeniu a rešpektovaniu 

kultúrnych, náboženských a iných odlišností ľudí a spoločenstiev,    budovaniu 

kladného vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám. 

 Vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť tvoria učebné predmety dejepis, 

geografia a občianska náuka, aj keď témy sú v ďalších predmetoch v iných oblastiach. 

 

5. Umenie a kultúra 

Vzdelávacia oblasť nadväzuje na primárny stupeň výchovy a vzdelávania, na 

ďalšie rozvíjanie žiakových kreatívnych vyjadrovacích schopností prostredníctvom 

vybraných vyjadrovacích prostriedkov výtvarného umenia, hudby, dizajnu, architektúry, 

filmu, elektronických médií. Toto vyjadrovanie je chápané vo vzťahoch k dramatickým aj 

literárnym vyjadrovacím prostriedkom a v širších súvislostiach kultúry – v rámci 
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spoločných tém a medzipredmetových väzieb aj s predmetmi ostatných vzdelávacích 

oblastí. 

 Dôležitým poslaním oblasti je budovanie vlastnej kultúrnej identity, chápanie 

miesta súčasného umenia v živote žiaka a aktívna účasť na ňom ako aj rozvíjanie 

schopnosti porozumieť iným kultúram. 

 Vzdelávacia oblasť rozvíja žiakovo povedomie vlastných vkusových postojov, 

kultúrno-historické vedomie, rozvíja schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných ľudí 

a iných kultúr. 

 Žiak sa učí využívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, 

rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport), rozumieť ich 

súvislostiam a úlohe vo svojom živote a v živote spoločnosti. Učí sa rozlišovať hlavné 

umelecké druhy, ich médiá, formy, hlavné tendencie a štýly, vyjadrovacie prostriedky, 

základné kompozičné princípy; opisovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých 

diel, chápať význam estetických faktorov, estetickej činnosti v každodennom živote, 

chápať význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti. 

 Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne dedičstvo a jeho aktualizované formy (na úrovni 

sociálnej skupiny, regiónu, národa a štátu, európskej kultúrnej oblasti), zoznamuje sa s 

kultúrou iných národov, učí sa chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok a učí sa 

chápať súčasnú umeleckú tvorbu a prejavy kultúry. Žiak spoznáva typické umelecké a 

kultúrne prejavy ťažiskových epoch vývoja kultúry, vybrané typické diela a autorov 

svetového a slovenského umenia.  

Súčasťou oblasti je rozvoj zodpovedných a samostatných postojov k súčasnej 

kultúrnej ponuke, k móde, masovej kultúre, subkultúram, poklesnutým formám 

vyjadrovania; rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k mediálnej produkcii a k iným 

súčasným kultúrnym procesom. Rozvíjajú sa žiakove interkultúrne kompetencie pre 

komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr. 

 V rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania si žiaci osvojujú základy viacerých 

umeleckých druhov, zoznamujú sa s možnými prienikmi a špecifikami, ich miestom v 

kultúre a postupne sa rozvíja ich komplexné vnímanie umenia a kultúry v súvislostiach 

súčasných kultúrnych procesov a aktuálnych problémov. 

 Žiak si rozvíja poznanie zákonitostí etikety, schopnosti spolupracovať a kultúrne 

komunikovať na základe pravidiel etikety. V cieľoch (aj v odporúčaných metódach) oblasť 

rešpektuje cyklus učenia, v ktorom sa kombinuje skúsenosť postavená na osobnom 

zážitku, reflexia skúsenosti, aktívne odskúšanie svojich poznatkov až po ďalší rozvoj 

skúsenosti a jej komunikáciu. 

 Vzdelávacia oblasť sa člení na učebné predmety: výtvarná výchova, hudobná 

výchova (5. – 7. ročník ZŠ) a výchova umením (8. – 9. ročník ZŠ) V školskom programe je 

možné zaviesť aj predmet dramatická výchova. 
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Absolvovaním tejto vzdelávacej oblasti žiak by mal:  mať povedomie vlastnej 

kultúrnej identity, rozvíjať vlastné kultúrno-historické vedomie, rozvíjať kultivovanú 

vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť,  získať schopnosť kreatívneho 

vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií prostredníctvom rôznych médií, vrátane 

hudobných umení, scénických umení, písaného a hovoreného slova, výtvarných 

prostriedkov, elektronických médií,  využívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú 

komunikáciu, rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport a i.), 

rozumieť ich úlohe v živote jednotlivca a spoločnosti,  rozlišovať hlavné umelecké 

druhy, opisovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať význam 

estetických faktorov, estetickej činnosti v každodennom živote, chápať význam umenia v 

živote jednotlivca a spoločnosti a v kultúre,  chápať význam kultúrnych a umeleckých 

pamiatok, porozumieť súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe, zaujímať sa o kultúrne 

dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu a zoznamovať sa s kultúrou iných národov a 

regiónov, získavať informácie o miestnom, národnom, európskom a svetovom kultúrnom 

dedičstve, vedieť ich spracovať a kriticky vyhodnocovať,  získať vedomosti o 

významných umeleckých dielach z európskej tradície,  vážiť si celosvetové kultúrne 

dedičstvo, kultúrne a umelecké hodnoty rôznych svetových kultúr, rešpektovať a tolerovať 

hodnoty iných kultúr,  poznať zákonitosti etikety, vedieť kultúrne komunikovať na základe 

pravidiel etikety,  zaujímať zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k 

subkultúram, uplatňovať kritické myslenie voči mediálnej ponuke a iným súčasným 

kultúrnym procesom,  mať základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s 

príslušníkmi iných kultúr. 

6. Človek a hodnoty 

Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného, 

duchovného a sociálneho rozmeru mladých ľudí. Napomáha im k postupnému vytváraniu 

ich hodnotovej orientácie tak, aby raz ako dospelí jedinci boli prínosom pre ľudské 

spoločenstvo. 

 Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a 

hodnotovou orientáciou, u ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a 

národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s 

poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje 

pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu 

správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby 

dokázali v budúcnosti prispieť k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, 

na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. 

Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v povinne voliteľnom 

učebnom náboženská výchova. 

Učebné osnovy náboženskej výchovy budú predmetom schvaľovania Konferencie 
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biskupov Slovenska v zmysle zmluvy s Vatikánom. 

Povinne voliteľný učebný predmet náboženská výchova formuje v človeku 

náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav 

náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. 

Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k rozvíjaniu schopností a spôsobilostí žiakov 

a vedie ich k: 

- sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu, 

- hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, rozlišovaniu dobra os zla, 

- spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov 

prosociálneho správania primeraného veku, 

- spoznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov, 

- zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt, postojov a sociálnych noriem, 

- rozvíjaniu sociálnych zručností, 

- formovaniu spoločenstva žiakov, 

- rozvíjaniu a reflexii v otázkach Boha, významu sveta, zmyslu a 

hodnoty života a norie 

pre konanie človeka a dávaniu odpovede na základe zjavenia a viery v cirkvi, 

- oboznamovaniu so skutočnosťou viery a s posolstvom, na ktorom 

sa viera zakladá 

a napomáhaniu prostredníctvom uvažovania rozumom zdôvodniť vieru, 

- prijímaniu osobných rozhodnutí vo vzťahu k iným 

konfesiám a náboženstvám, k svetonázorom a ideológiám a podpore pochopenia a 

tolerancie voči rozhodnutiam druhých, 

- motiváci k osobnému náboženskému životu a k zodpovednému 

konaniu v cirkvi a v spoločnosti. 

 

7. Človek a svet práce 

Vzťah k práci, otázky výberu povolania sú základom tejto vzdelávacej oblasti. Cieľom je 

pripraviť žiakov na život v praxi, na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu (napr. 

dokázali dodržiavať pravidlá, povinnosti a záväzky, aby sa vedeli adaptovať na zmenené 

pracovné podmienky). Oblasť vzdelávania sa sústreďuje na to, aby žiaci dokázali 

pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, ale aj funkčnosti, 

hospodárnosti a spoločenského významu. 

Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií 

žiakov tým, že vede žiakov k: 

- pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i 

spoločných výsledkov práce, 

- osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych 
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pracovných oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných 

nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v bežnom živote, 

- vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu 

tvorivosti a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na 

dosiahnutie kvalitného výsledku, 

- autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k 

potrebnej sebadôvere, k novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike 

a životnému prostrediu, 

- chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, 

sebavzdelávania a 

k rozvíjaniu podnikateľského myslenia, 

- orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a 

duševnej práce a osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre možnosť 

uplatnenia, pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú 

orientáciu, 

- k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie 

materiálov a produktov. 

 

8. Zdravie a pohyb 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby 

celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Oblasť 

sa zameriava na základné informácie, súvisiace so zdravým spôsobom života. Pohyb a 

zdravý spôsob života sa objavuje v cieľoch viacerých predmetov, napríklad telesnej a 

športovej výchovy a biológie, etickej výchovy, techniky a sveta práce. 

Charakteristickým znakom vzdelávacej oblasti sú vedomosti a praktické skúsenosti 

vedúce k rozvoju pohybových schopností, zlepšovaniu pohybovej výkonnosti žiaka, k 

získaniu základov športov a ich využívaniu s perspektívou ich uplatnenia v štruktúre 

vlastného pohybového režimu. Najdôležitejším poslaním je vytváranie vzťahu k pravidelnej 

pohybovej činnosti ako nevyhnutného základu zdravého životného štýlu. Vzdelávacia 

oblasť spája vedomosti, návyky a zručnosti spojené so zdravím, zdravým životným štýlom, 

pohybovou a športovou činnosťou nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. 

Základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, 

správnej životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej 

hodnotení a pohybové prostriedky sú v predmete telesná a športová výchova rozdelené 

do štyroch modulov: Zdravie a jeho poruchy, Zdravý životný štýl, Zdatnosť a pohybová 

výkonnosť. Športové činnosti pohybového režimu. 

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy je umožniť žiakom si osvojiť, 

zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti na primeranej úrovni, zvyšovať 
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svoju pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, zvyšovať 

všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej 

aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej 

výchove a športu s ohľadom na záujmy žiakov, ich predpoklady a individuálne potreby ako 

súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o 

vlastné zdravie. 

Žiaci končiaci základnú školu by mali mať vytvorenú predstavu o význame telesnej 

a športovej výchovy pri upevňovaní aktívneho zdravia, mali by poznať účinok 

vykonávaných cvičení na organizmus. Mali by samostatne prejavovať záujem o pohybové 

činnosti, mali zodpovedajúcu úroveň pohybových schopností v súlade s ich pohybovými 

predpokladmi, mali osvojené pohybové činnosti, z ktorých si dokážu vytvoriť pohybové 

programy pre vlastnú potrebu. 

 

Prierezové témy  

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa prelínajú cez 

vzdelávacie oblasti. Prierezové témy na našej škole realizujeme formou integrovanej 

súčasti vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov. 

Na úrovni nižšieho stredného vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací program tieto 

prierezové tematiky: 

 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA MEDIÁLNA VÝCHOVA 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA 

 

1. Multikultúrna výchova 

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské 

kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, 

národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom 

v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom 

globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na 

Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a 

subkultúr. 

Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné 

spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj 
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predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, 

rasizmu, či xenofóbie. 

Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom 

živote vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do 

kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení a 

aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom 

okolí. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie 

pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a 

subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, 

rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti.  

 

2. Mediálna výchova 

Cieľom prierezovej tematiky je rozvinúť: 

- schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi 

médií a ich produktmi, 

- spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty (čo 

znamená viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania 

„mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane využívali médiá a ich 

produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a 

mravnú), 

- schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných 

informácií, 

- schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to 

hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť 

uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich 

zodpovedným prístupom eliminovať. 

 

3. Osobnostný a sociálny rozvoj 

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje 

žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen študijný 

(akademický) rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobnostných a sociálnych spôsobilostí, 

ktoré spätne akademický rozvoj podporujú. 

Cieľom je rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, 

sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný 

život a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, 

potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, 

pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a 

spoluprácu, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole 
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(prevenciu šikanovania, agresivity, užívania návykových látok). 

Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní 

berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali 

prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných 

interaktívnych metód. Najvhodnejšia je forma kurzu. 

 

4. Environmentálna výchova 

 

Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom. Cieľom tejto 

prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, 

zručností a schopností nadobudne 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, pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi 

problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu, 

- rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné 

konanie a postoje človeka k životnému prostrediu; 

- rozvíjať spoluprácu v 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; 

- využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri 

získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce. 

V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť: 

- 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 
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kultúrnemu dedičstvu; 

- prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech 

konania k životnému prostrediu; 

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť 

zodpovednosť. 

 

5. Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

 

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, 

cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Okrem 

pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je 

počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. 

Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych 

dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy, realizuje sa formou 

účelových cvičení. 

Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných 

škôl. 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, alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. 

Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, 

na oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne 

rozvíjať.  

 

6. Ochrana života a zdravia 

 

Ochrana človeka a zdravia (OŽZ) sa v základných školách realizuje 

prostredníctvom jednotlivých učebných predmetov ako aj samostatných organizačných 

foriem vyučovania – účelových cvičení. Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje 

postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v 

mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť 

vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. 

Prierezová téma sa bude realizovať obsahom: 

- riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana, 

- zdravotná príprava, 

- pohyb a pobyt v prírode 

- uskutočnenie účelových cvičení 2 krát do roka 

7. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
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Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli – komunikovať, 

argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v 

skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Ciele aj obsah prierezovej témy je 

súčasťou viacerých predmetov. 

Hlavným cieľom je, aby žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili sa 

riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, 

spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, 

utvoriť hypotézu overiť ju a pod. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s 

použitím informačných a komunikačných technológii. 

 

8. REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA  

 

Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná 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.  

Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady 

na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového 

umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.  

Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali 

históriu a kultúru vlastnej obce, mesta – 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), 
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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.  

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.  

Predložený materiál obsahuje tri tematické celky:  

1. Môj rodný kraj  

           2. Objavujeme Slovensko  

3. Tradičná ľudová kultúra.  

1. tematický celok: Môj rodný kraj  

Témy:  

– 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,  
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– minerály, skameneliny, jaskyne na území regiónu,  

– tradičné produkty a zamestnania v regióne,  

– umelecké produkty, tradičné ľudovoumelecké remeslá regiónu,  

– miestne a regionálne jazyky.  

 

2. tematický celok: Objavujeme Slovensko  

Témy:  

– 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.  

 

3. tematický 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.  

Témy:  

a) Tradičná hmotná kultúra:  
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– ľudové staviteľstvo,  

– domácke a tradičné remeselné výrobky, 

– tradičné remeslá (ich história),  

– produkcia potravín a strava,  

– odev (kroje na dedine),  

– výtvarné umenie a i.,  

 

b) Tradičná nehmotná kultúra:  

– 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).  

   Finančná gramotnosť 

Aktualizovaný NŠFG vymedzuje šírku poznatkov, zručností a skúseností v oblasti 

finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií, z ktorého vyplýva, že absolvent 

strednej školy (vyššieho sekundárneho vzdelávania) by mal byť schopný:  

 

nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,  

poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,  

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,  

hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie, inšpirovať sa príkladmi úspešných 

osobností,  

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.  



 Školský vzdelávací program 

 

 

52 

 

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.  

1. Človek vo sfére peňazí 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a    práca  

 4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

 5. Úver a dlh 

 6. Sporenie a investovanie 

7. Riadenie rizika a poistenie 

 

8. Učebné plány ISCED 2 

Rámcový učebný plán je dokument, ktorý stanovuje časové dotácie vyučovacích 

predmetov. V zmysle školského zákona je časová dotácia definovaná iba za celý stupeň 

vzdelávania. Rozpis časovej dotácie do jednotlivých ročníkov je v kompetencii školy, 

podobne aj zaradenie učiva do ročníkov, pričom sa však zohľadňuje vekuprimeranosť. 

Obsah vzdelávania vychádza zo vzdelávacích štandardov uvedených v prílohách ŠVP. 

Pôvodné rámcové učebné plány z roku 2008 boli nahradené novými rámcovými 

učebnými plánmi (príloha), ktoré sú účinné od 1.9.2011. Škola môže postupovať aj podľa 

rámcových učebných plánov z roku 2008 a nedostane sa do rozporu s novými rámcovými 

učebnými plánmi. 

V súčasnosti platné učebnice pre reformné ročníky sú pripravované podľa 

pôvodného rámcového učebného plánu. 

        Pre školský rok 2018/2019 sme v 7. ročníku zaradili  ako II. cudzí jazyk 

nemecký  jazyk. 

Poznámky: 

1. Voliteľné hodiny ŠVP sme doplnili na posilnenie časovej dotácie 

jednotlivých predmetov v ŠkVP 

2. Na vyučovanie predmetu informatika možno triedu rozdeliť na 

skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov.  

3. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova 

možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším 
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počtom žiakov 20. 

4. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín 

spájať aj žiakov rozličných ročníkov.  

5. Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno spájať žiakov rôznych 

tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17. 

6. Najvyšší počet žiakov v triede základnej školy pre II. Stupeň je 29 

žiakov v triede piateho až deviateho ročníka. 

7. V základnej škole pôsobí aj asistent učiteľa pre žiaka v 6. a 9. 

ročníku 

8. Základná škola môže organizovať výlety, exkurzie, lyžiarský výcvik 

po informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka. 

  

Učebné osnovy  

 

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo 

Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.  

Obsahujú charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania  

1. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z 

kľúčových spôsobilostí 

2. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, 

prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi  

3. Požiadavky na výstup  

4. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania  

5. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, 

odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické 

prostriedky a pod.  

6. Hodnotenie predmetu 

7. Sú prílohou ŠkVP, obsahujú obsahové a výkonové štandardy, počet 

hodín a prierezové témy. 

 

Učebné osnovy jednotlivých predmetov sú prístupné k nahliadnutiu pre 

verejnosť v riaditeľni školy. 

 

1. Žiak – cieľ novej štruktúry vzdelávania. 

V novom školskom roku budeme smerovať výchovno-vzdelávací proces tak, aby sme mali 

jasne stanovené a formulované ciele každého predmetu zamerané na výstup zo 

vzdelávania.  

Škola bude reagovať svojimi vzdelávacími programami na potreby žiakov, ale aj na 
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potreby, podmienky a možnosti školy a regiónu. 

Zmeníme priority výučby, budeme sa viac zaoberať zmyslom a obsahom 

vzdelávania, na dosiahnutie stanovených výstupov. Učitelia budú viac pracovať tímovo, 

pre žiakov a v prospech školy. 

Všetky školské vzdelávacie plány pre jednotlivé predmety budú zamerané na 

dokonalé poznanie vlastného regiónu, národa a vlasti v kontexte euroregiónu. 

V tejto oblasti je potrebné smerovať učiteľov k tvorbe kvalitných vzdelávacích a 

výchovných programov pre jednotlivé predmety našej školy, aby naši žiaci získali 

plnohodnotné kľúčové kompetencie v oblasti komunikačných schopností, ústnych a 

písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie 

v materinskom a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, kompetencie v oblasti 

prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne a občianske kompetencie. 

 

2. Pedagóg – tvorca modernej školy. 

Prvoradé pre pedagógov bude stanoviť v rámci svojich predmetov ciele, metódy a 

prostriedky vzdelávania, aby ich realizáciou žiakov naučili: 

- aspoň jeden cudzí jazyk tak, aby ho vedeli použiť, 

- identifikovať a analyzovať problémy s návrhom riešenia, 

- získavať, rozvíjať manuálne zručnosti, 

- pracovať s modernými informačnými technológiami, 

- úcte k rodičom a k ostatným osobám, ku vlastnej kultúre, jazyku, k 

národným hodnotám, k regiónu, k pôvodu, 

- úcte k ľudským právam a základným slobodám, 

- zodpovednému prístupu k životu v slobodnej spoločnosti v duchu 

porozumenia, znášanlivosti, rovnosti, priateľstva medzi ľuďmi, ale aj národmi,  

- zdokonaľovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať 

v skupine a preberať na seba zodpovednosť, 

- kontrolovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie a 

životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty. 

Kompetenčný profil učiteľa  

1.  Kompetencie zamerané na vyučovací proces 

           -     Ovláda obsah vyučovacích predmetov, ktoré učí. 

- Má vedomosti a zručnosti zo svojho odboru a trvalo ich aktualizuje 

podľa najnovších informácií príslušných vedných odborov a vie ich didakticky spracovať 

- pozná základné pedagogické dokumenty  

- Vie plánovať a projektovať vyučovanie. 

- Vie plánovať a projektovať vyučovanie zamerané na rozvoj 

kľúčových kompetencií žiaka v súlade so školským vzdelávacím programom, 
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- vie plánovať a projektovať vyučovanie s prihliadnutím na 

individuálne potreby žiakov 

- Vie zvoliť prostriedky na dosiahnutie cieľových zručností. 

- Vie materiálne zabezpečiť vyučovanie - vybrať a použiť učebné 

pomôcky, použiť IKT ako zdroj informácií a technický prostriedok vyučovania 

- Vie vybrať adekvátne formy a metódy vyučovania s prihliadnutím na 

individuálne a skupinové potreby žiakov  

2. Kompetencie zamerané na žiaka 

 

- Pozná vývinové a sociálne charakteristiky žiakov. 

- Pozná psychické a fyzické zákonitosti vývoja žiaka, 

- Akceptuje individualitu každého žiaka, 

- Pozná individuálne charakteristiky žiakov a možnosti ich rozvoja 

- Vie výchovne pôsobiť na žiaka. 

- Pozná základné morálne hodnoty a vedie k nim aj žiakov, 

- Výchovne pôsobí na žiakov tak, aby zvyšoval ich emocionálnu 

inteligenciu 

 

3. Kompetencie zamerané na sebarozvoj 

 

- je schopný sebareflexie, 

- je schopný rozvíjať vlastnú emocionálnu inteligenciu, vie 

komunikovať a spolupracovať s rodičmi, poskytovať im poradenstvo v oblasti učenia  

- rozvíja duchovný rozmer svojej osobnosti, 

- je schopný odborného rozvoja v didaktike, psychológii, 

pedagogike,.. 

 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

Nevyhnutnosťou pre realizáciu Štátneho vzdelávacieho programu 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 
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nebezpečných predmetov a častí využívaných priestorov a tiež pravidelná bezpečnostná 

kontrola. Naša škola je a bude úspešná aj preto, lebo všetko hore uvedené má vďaka 

úspešným projektom. 

 

Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, u ktorého je 

potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Použitie ďalších 

zdrojov umožní vytvoriť kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce potrebám žiakov, 

ktorí si vyžadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

sú u žiaka diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 

Na našej škole máme 16 žiakov so ŠVP a 3 žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. Škola má špeciálneho pedagóga, ktorý zabezpečuje odborno-metodické a 

špeciálne poradenstvo a úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi. 

 

Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok 

(obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre žiaka. 

Špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo 

vývinu žiaka v sociálne znevýhodnenom prostredí, zohľadnenie ktorých mu zabezpečí 

rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj 

dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti. 

Škola má rôznych žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a to: 

1. žiakov so zdravotným znevýhodnením, t.j. žiak s telesným 

postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou,  

2. žiakov s vývinovými poruchami učenia  

3. žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

Ďalšie potreby, predovšetkým: 

a) zabezpečenie odborného prístupu vo vzdelávaní – včasná 

špeciálnopedagogická, psychologická, medicínska diagnostika, vzdelávanie podľa 

individuálneho výchovno- vzdelávacieho programu, individuálna a skupinová práca so 

žiakom, používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania, zaradenie špecifických 

vyučovacích predmetov, špecifický postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov, aplikácia 

alternatívnych foriem komunikácie, úzka spolupráca s rodičmi a iné, podľa individuálnej 

potreby konkrétneho žiaka, vyplývajúcej z odbornej diagnostiky, 

b) materiálne, ktoré zahŕňajú špeciálne učebnice, špeciálne vyučovacie pomôcky, 

kompenzačné pomôcky, prístroje, úpravy prostredia (napr. bezbariérový prístup) a iné, 
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c) personálne, t.j. 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 a iné; 

d) finančné na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a personálnych 

podmienok. 

 

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením je okrem 

všeobecných cieľov, vychovávať a vzdelávať týchto žiakov tak, aby čo najviac rozvinuli 

vlastné kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a 

aby sa stali tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou. 

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sa na našej škole 

uskutočňuje pomocou integrácie: 

 - v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy; takýto žiak , je vzdelávaný podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským 

zariadením výchovného poradenstva a prevencie; zákonný zástupca žiaka má právo sa s 

týmto programom oboznámiť. 

Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať žiakom 

špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a uspokojovanie ich špeciálnych 

výchovno-vzdelávacích potrieb, najmä: 

Základné podmienky vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežných 

triedach základných škôl (integrované vzdelávanie) 

Ak je zdravotné znevýhodnenie žiaka takého charakteru, že je mu potrebné 

vytvoriť špeciálne podmienky na vzdelávanie, takýto žiak má špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby a musí byť na škole evidovaný ako žiak so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, za podmienky súhlasu jeho zákonného zástupcu. 

Potvrdenie o tom, že žiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vydáva 

podľa kompetencií školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie na základe 

odborného vyšetrenia. 

Žiak, ktorý má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, musí mať vypracovaný 

individuálny výchovno-vzdelávací program. Individuálny výchovno-vzdelávací program 

vypracováva škola spoločne so školským zariadením výchovného poradenstva a 

prevencie podľa kompetencií. 

Žiak môže mať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby počas celého 

vzdelávacieho cyklu alebo len počas limitovaného obdobia, čo sa posudzuje na základe 

výsledkov odborného vyšetrenia školského zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie. 
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Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa vzdeláva v bežnej 

triede základnej školy, musí mať zabezpečené odborné personálne, materiálne, 

priestorové a organizačné podmienky v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej 

jehoindividuálnym potrebám. 

Riaditeľ školy je povinný pri výchove a vzdelávaní takéhoto žiaka zabezpečiť 

systematickú spoluprácu školy so školským zariadením výchovného poradenstva a 

prevencie. Podľa potreby môže škola spolupracovať aj so špeciálnou školou. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie 

žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v 

bežnej triede základnej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania 

žiaka podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 

 

Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje: 

- základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-

vzdelávací proces; 

- požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy; 

- modifikáciu učebného plánu a učebných osnov; 

- aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov; 

- špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka; 

- špecifiká organizácie a foriem vzdelávania; 

- požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a 

špeciálnych učebných pomôcok; 

- zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, 

liečebného pedagóga, psychológa, logopéda a iných. 

Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, 

aby zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka. 

 Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ v spolupráci 

so špeciálnym pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi 

podľa potreby. 

 Ak je žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebné 

prispôsobiť obsah a formy vzdelávania v jednom alebo viacerých vyučovacích 

predmetoch, vypracuje vyučujúci daného predmetu v spolupráci so špeciálnym 

pedagógom ako súčasť individuálneho vzdelávacieho programu Úpravu učebných osnov 

konkrétneho predmetu. Ide o úpravu obsahu vzdelávania žiaka, nie o redukciu obsahu 

učiva. Vychádza sa pri tom z učebných osnov konkrétneho predmetu v zmysle úpravy 

učiva s prihliadnutím na špecifiká vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia žiaka. 

Vyučujúci učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom vypracuje postupnosť krokov pri 

preberaní učiva príslušného predmetu. Úprava učebných osnov predmetu, ktorá je 
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súčasťou individuálneho vzdelávacieho programu, sa vypracováva len pre tie vyučovacie 

predmety, v ktorých žiak nemôže postupovať podľa učebných osnov daného ročníka. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môže 

upravovať a doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb 

žiaka. Úpravy výchovno-vzdelávacieho programu sú výsledkom odborných konzultácií 

všetkých zainteresovaných odborníkov a oboznamuje sa s nimi aj zákonný zástupca 

žiaka. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ, 

špeciálny pedagóg a zákonný zástupca žiaka. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program môže  mať vypracovaný aj žiak so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý je žiakom špeciálnej školy alebo 

špeciálnej triedy v prípade, že nemôže vzhľadom na svoje zdravotné znevýhodnenie plniť 

požiadavky príslušných vzdelávacích oblastí a štandardov. 

 

Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia 

Sociálne znevýhodnené prostredie (znevýhodnenie chudobou alebo kultúrou) 

definujeme ako prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky 

nedostatočne stimuluje rozvoj mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností 

jednotlivca, nepodporuje jeho efektívnu socializáciu a neposkytuje dostatok primeraných 

podnetov pre rozvoj osobnosti. Spôsobuje sociálno-kultúrnu depriváciu, deformuje 

intelektuálny, mravný a citový rozvoj jednotlivca a z aspektov edukácie ho z týchto 

dôvodov považujeme za osobu so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Špeciálne edukačné potreby žiaka sú požiadavky na špeciálne uspôsobenie 

podmienok, organizácie a realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby 

zodpovedali osobitostiam žiaka, ktorého telesný, psychický alebo sociálny vývin sa 

výrazne líši od štandardného vývinu. 

 

Sociálne znevýhodnené prostredie je pre žiaka rodina: 

- ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac 

vo výške životného minima, 

- v ktorej aspoň jeden z rodičov alebo osoba, ktorej je dieťa zverené 

do osobnej starostlivosti patrí do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, 

- v ktorej najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo 

aspoň jeden z rodičov nemá ukončené základné vzdelanie, 

- ktorá má neštandardné bytové a hygienické podmienky (napr. žiak 

nemá vyhradené miesto na učenie, nemá vlastnú posteľ, nie je zavedená elektrická 
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prípojka a pod. 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  

Vnútorný systém hodnotenia a kontroly. Je zameraný na tri oblasti: 

- Hodnotenie výsledkov vzdelávania žiakov 

- Hodnotenie zamestnancov 

- Autoevalvácia školy 

 

 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

V novom školskom roku budeme hodnotiť žiakov podľa metodického pokynu č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . 

Zásady hodnotenia 

(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 na našej škole budeme vykonávať klasifikáciou. O 

spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodla riaditeľka školy po 

prerokovaní v pedagogickej rade dňa 31.augusta 201 

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

vyjadrujú určenými piatimi stupňami.  

(5) 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. 

(6) 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 vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými 
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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. 

(7) 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. 

(8) 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 

(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 
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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. 

(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. 

 

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 a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež 

povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických 

pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na 

rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.  

           Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na 

úspešných a neúspešných.  

Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých 

budeme sledovať vývoj žiaka. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho 

školský výkon.  
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Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.  

 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

 

Systémy kontroly a hodnotenia výkonov je priebežné monitorovanie aktivít 

zamestnancov a ich formatívne hodnotenie na základe poznatkov získaných: 

- pozorovaním hospitačnou činnosťou, individuálnymi 

rozhovormi,(vedenie školy – učiteľ) 

- analýzou predpísaných písomných prác,(vedenie – učiteľ – PK a 

MZ) 

- referenciami od žiakov, rodičov a iných odborných zamestnancov, ( 

TH,RZ,RŠ, individuálne so žiakmi a rodičmi) 

- vyhodnocovaním výsledkov rôznych typov súťaží a predmetových 

olympiád, (porady, CVČ, MŠÚ) 

- vyhodnocovaním úspešnosti externých testovaní, (testovanie žiakov 

9.ročníka) 

- zhodnotením dosahovaných výchovno-vyučovacích výsledkov, (štyri 

klasifikačné porady) 

- hodnotením činnosti pedagóga v oblasti ďalšieho vzdelávania, ( 

ročný kontinuálny plán ďalšieho vzdelávania učiteľov) 

- vyhodnocovaním plnenia činnosti zadaných nad rámec pracovných 

úloh. (školské a mimoškolské akcie) 

Jedenkrát ročne budú tieto poznatky zhrnuté v periodickom sumatívnom hodnotení 

v rámci hodnotiaceho pohovoru so zamestnancom, ktorý bude založený na čiastkových 

výsledkoch formatívnych hodnotení zameraných na minulé výkony, ale zároveň bude 

impulzom pre jeho profesijný rozvoj a kariérový rast. 

Cieľom vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je 

harmonizácia aktivít výchovno-vyučovacieho procesu a zvyšovanie kvality práce 

jednotlivých zamestnancov. Má viesť k zlepšovaniu výkonu a nepretržitému rozvoju 

kompetencií zamestnancov, k motivácii pedagógov, aby sami sledovali a hodnotili svoj 

pracovný výkon a pracovné správanie a menili ich kvalitu prostredníctvom kontinuálneho 

profesijného vzdelávania a sebavzdelávania, a tým zvyšovali kvalitu celej organizácie. 

Vedeniu školy umožňuje prepracovaný systém kontroly a hodnotenia 

zamestnancov objektívnejšie hodnotiť jednotlivé pracovné výkony, získavať, riadiť, rozvíjať 

a odmeňovať tých, ktorí majú požadované spôsobilosti napĺňať ciele a výchovno-

vzdelávacie programy školy a prispievajú ku kvalitnejšiemu, efektívnejšiemu a lepšiemu 

fungovaniu organizácie ako celku. 
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U zamestnancov má systém kontroly a hodnotenia podporovať a rozvíjať také 

profesionálne konanie a správanie, plnenie pracovných úloh, aktivity kontinuálneho 

vzdelávania a sebavzdelávania rozvíjajúceho profesijné kompetencie, ktoré budú 

prispievať k dosiahnutiu hodnôt, cieľov a funkcií školy. 

Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov (do Pracovného poriadku 

školy) 

 

1/ Vedúci zamestnanec, priamy nadriadený podriadeného, hodnotí komplexom 

objektivizujúcich metód výsledky a kvalitu výkonu pedagogickej profesie a odbornej 

činnosti, mieru osvojenia a využívania profesijných kompetencií pedagogického a 

odborného zamestnanca jedenkrát ročne, najneskôr však do konca príslušného školského 

roka. 

2/ Uvádzajúci pedagogický alebo odborný zamestnanec hodnotí začínajúceho 

pedagogického alebo odborného zamestnanca priebežne a na konci adaptačného 

obdobia. 

3/ Hodnotenie podľa ods. 1 a 2 sa realizuje formou hodnotiaceho pohovoru 

4/ O hodnotení pedagogického a odborného zamestnanca / ďalej len 

zamestnanca/ sa vyhotoví písomný záznam, ktorý obsahuje: 

a/ identifikačné údaje: 

 l. hodnoteného zamestnanca - meno a priezvisko, titul, osobné číslo, dátum 

narodenia, pracovná pozícia, 

 2. hodnotiteľa – meno a priezvisko, titul, funkcia, 

 3. hodnotiaceho pohovoru – dátum a miesto, účel hodnotenia, dátum posledného 

predchádzajúceho hodnotenia, 

 b/ vyhodnotenie: 

 l. pracovného výkonu v rámci plnenia pracovných úloh a splnenie uložených úloh, 

 2. pracovného výkonu nad rámec pracovných úloh, 

 3. pracovného správania, 

c/ stanovisko hodnoteného, 

d/ súhrnné stanovisko hodnotiteľa, 

e/ dohodu o stanovení individuálnych pracovných cieľov v ďalšom profesijnom 

rozvoji, 

f/ úlohy uložené do ďalšieho hodnotiaceho pohovoru, 

g/ podpis hodnotiteľa a hodnoteného. 

5. Ak zamestnanec nesúhlasí s hodnotením: 

 a/ podľa ods. 2 uvedie to v stanovisku, 

 b/ podľa ods. 1, hodnotenie sa opäť preukázateľne prerokuje v prítomnosti 

zástupcu zamestnancov, v prípade opakovaného nesúhlasu sa hodnotiacemu pohovoru 
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prizýva ďalší, funkčne vyššie postavený nadriadený. 

6. Písomný záznam z hodnotenia sa vyhotoví v dvoch exemplároch, z ktorých 

jeden je určený do osobného spisu zamestnanca a podlieha legislatívnym normách o 

archivácii a druhý je určený pre zamestnanca: 

7. Hodnotiteľ je povinný: 

 a/ zachovať štruktúru a formálne náležitosti hodnotiaceho pohovoru, 

 b/ oboznámiť sa s pravidlami hodnotiaceho pohovoru a dodržiavať ich. 

8. Hodnotenie podľa ods. 1 a 2 je podkladom pre: 

 a/ rozhodnutie riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania, 

 b/ vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania, 

 c/ odmeňovanie, 

 d/ ďalšie personálne činnosti, rozhodovanie. 

 

 Hodnotenie školy  

 

Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné 

informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť 

vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.  

Dôraz je kladený na dve veci: 

- konštatovanie úrovne stavu, 

- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

• Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja 

školy a v školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti. 

• Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom 

programe.  

• Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých 

škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení. 

 

Monitorujeme pravidelne: 

• Podmienky na vzdelanie 

• Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi  

• Prostredie – klíma školy  

• Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy 

vyučovania  

• Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

• Výsledky vzdelávania  
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• Riadenie školy  

• Úroveň výsledkov práce školy  

Kritériom pre nás je: 

• Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 

• Kvalita výsledkov 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

• Dotazníky pre žiakov a rodičov  

• Dotazníky pre absolventov školy  

• Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach  

• SWOT analýza  

 

 Poznámky: 

1. Voliteľné hodiny ŠVP sme doplnili na posilnenie časovej dotácie 

jednotlivých predmetov v ŠkVP 

2. Na vyučovanie predmetu informatika možno triedu rozdeliť na 

skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov.  

3. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova 

možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším 

počtom žiakov 20. 

4. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín 

spájať aj žiakov rozličných ročníkov.  

5. Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno spájať žiakov rôznych 

tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17. 

6. Najvyšší počet žiakov v triede základnej školy je 22 žiakov v triede 

prvého ročníka, 25 žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka. 

7. Najvyšší počet žiakov v triede základnej školy je 28 žiakov v triede 

5. – 9. ročníka 

 

Implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti. 

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 schopnosti, ktoré 

sú podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska. 

Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňujú 

každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa 

ekonomické prostredie. Vzhľadom na nedostatočné skúsenosti a ešte neosvojený 

požadovaný stupeň zodpovednosti. 
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Metodika implementácie kmeňového obsahu Národného štandardu finančnej 

gramotnosti musí obsahovať prvky výchovy a vzdelávania podľa moderných európskych 

trendov. 

Národný štandard finančnej gramotnosti popisuje minimálne požiadavky na 

funkčnú finančnú gramotnosť absolventov prostredníctvom osvojených kompetencií. Tieto 

sú usporiadané na : 

• témy, kompetencie a čiastkové kompetencie 

• očakávania 

• slovník základných pojmov 

Témy zoradené do siedmych vybraných kategórií finančnej gramotnosti : 

• Človek vo sfére peňazí; 

• Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí; 

• Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem 

a práca; 

• Plánovanie a hospodárenie s peniazmi; 

• Úver a dlh; Sporenie a investovanie; 

• Riadenie rizika a poistenie. 

Očakávanie opisujú, akým spôsobom by mali žiaci byť schopní aplikovať 

vedomosti a zručnosti pri každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach. 

Očakávania sú spracované na úrovní 1 – primárne vzdelávanie a úrovni 2 – nižšie 

sekundárne vzdelávanie. 

V podmienkach Základnej školy s materskou školou Zborov nad Bystricou boli 

rozpracované jednotlivé témy a podtémy pre úroveň ISCED 1 a ISCED 2. Metodický 

materiál je zverejnený v zborovni a je k dispozícii metodickému združeniu a všetkým 

predmetovým komisiám. 

Vzdelávacie štandardy a učebné osnovy jednotlivých predmetov sú k dispozícii 

u vedenia školy.    
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