
 

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

 

 

D I D A C T I C U S 

 

„ V škole sa učím, doma oddychujem. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 
ISCED 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

1 

 

 

Názov školského vzdelávacieho programu :  „ V škole sa učím, doma oddychujem.“ 

 

Stupeň vzdelania: ISCED 1 

 

Dĺžka štúdia : štyri roky 

 

Vyučovací jazyk: slovenský 

 

Študijná forma : denná 

 

Druh školy: súkromná 

 

 

 

Predkladateľ:    

 

Názov školy :    Súkromná základná škola  

 

Adresa:            Palackého 14, 040 01  Košice 

 

IČO:                 420 94 751 

 

 

Riaditeľ školy: Ing. Andrea Petrová 

 

Koordinátor pre tvorbu ŠVP I. stupeň: Ing. Andrea Petrová 

 

Ďalšie kontakty:  0917 325 729,   skola.didacticus@gmail.com,   

                             

 

 

Zriaďovateľ: 

 

Názov : DIDACTICUS s. r. o 

 

Adresa : Bazalková 7, 040 17  Košice 

 

Kontakty : 0917 325 729, didacticus@didacticus.sk ,  

 

ŠkVP bol prerokovaný v pedagogickej rade a v Rade školy dňa 25.8.2010 

Platnosť dokumentu: od 1. septembra 2010 

 

 

Podpis riaditeľa  ................................................ 

                                                                                                    Ing. Andrea Petrová 

 

 

mailto:skola.didacticus@gmail.com


 
 

2 

 
Platnosť /revidovanie 

dokumentu        

25.augusta 2011 

Dátum účinnosti     Stručný popis inovácie alebo 

zmeny 
1.septembra 2011 Doplnenie ŠkVP  pre 2. ročník  

Doplnenie učebných osnov pre 

2. ročník 

27.augusta 2012 1.septembra 2012 Doplnenie ŠkVP  pre 3. ročník  

Doplnenie učebných osnov pre 

3. ročník 

28.augusta 2013 1.septembra 2013 Doplnenie ŠkVP  pre 4. ročník  

Doplnenie učebných osnov pre 

4. ročník 

13. januára 2014 15. januára 2014 Doplnenie ŠkVP – vlastné ciele 

školy, poslanie a vzdelávanie školy, 

vlastné zameranie školy, uvedenie 

spôsobu podmienok ukončovania 

výchovy a vzdelávania a vydávania 

dokladu o získanom vzdelaní, 

upravenie celkového počtu 

hodinovej dotácie pri predmete 

etická výchova / náboženská 

výchova, doplnenie poznámok 

k učebnému plánu školy, uvedenie 

spôsobu realizácie prierezových 

tém, špecifikácia úprav podmienok 

pre žiakov so ŠVVP, vypracovanie 

vnútorného systému hodnotenia 

zamestnancov školy 

25. august 2015 1. septembra 2015 Doplnenie počtu žiakov, 

pedagógov. Úprava školského 

vzdelávacie programu pre 1. 

Ročník ZŠ podľa legislatívy 

platnej od 1. septembra 2015. 
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1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

 1.1   Veľkosť školy 

Základná škola je neplnoorganizovaná škola. Od roku 2010 otvára každoročne prvý 

ročník základnej školy. Plánujeme otvoriť triedy až po 9. ročník.  

V školskom roku 2013/2014 má štyri triedy po jednej triede v ročníku a dve oddelenia 

školského klubu detí.  

Celkový počet žiakov školy je 65.   

trieda prvý ročník 
 

druhý ročník 

 

tretí ročník 

 

štvrtý ročník 

počet tried 1 
 

1 

 

1 

 

1 

počet žiakov 13 12 18 15 

Rodinné prostredie školy neumožňuje jedincovi skryť sa v kolektíve, zlepšuje 

komunikačnú previazanosť a vzájomnú súdržnosť medzi žiakmi rôznych ročníkov. To sú 

podmienky, ktoré podporujú dominantnú orientáciu výchovno-vzdelávacieho procesu – 

humanizmus. 

1.2 Charakteristika žiakov 

     Žiaci, ktorí navštevujú našu školu sú z rôznych kútov Košíc a jeho okolia. Patria tu 

predovšetkým žiaci so záujmom o vyučovanie anglického jazyka. Súčasťou sú žiaci 

z bilingválnych rodín. Školu navštevujú aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, ktorí majú svoj vlastný individuálny výchovno-vzdelávací plán.  

 

1.3 Personálne zabezpečenie chodu školy 

 

Charakteristika pedagogického zboru - pedagogická a odborná spôsobilosť 

     Pedagogický zbor tvoria 100 % kvalifikovaní pedagogickí pracovníci. Na prvom stupni 

vyučujú učitelia s požadovanou aprobáciou pre primárne vzdelávanie. Anglický jazyk je 
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zabezpečený 100 % kvalifikovanosťou tak ako ostatné  predmety. Náboženskú výchovu vyučuje 

externý zamestnanec poverený farským úradom - Rímskokatolícky farský úrad Dom svätej 

Alžbety. Školu vedie riaditeľka školy, ktorá spĺňa 100 % kvalifikačné predpoklady pre 

vyučovanie a riadenie školy a školského zariadenia. Pre zefektívnenie vyučovania anglického 

jazyka je prijatý externý pedagogický zamestnanec – lektor/lektorka anglického jazyka. Všetci 

pedagógovia majú pedagogickú prax ako samostatní pedagogickí zamestnanci.  

Rodová skladba pedagogických zamestnancov  

Celkový počet ženy muži 

8 7 1 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov  

Celkový počet počet kvalifikovaných počet nekvalifikovaných 

8 8 0 

Veková  skladba pedagogických zamestnancov  

Celkový počet do 30 rokov do 40 rokov do 50 rokov nad 50 rokov 

8 3 4 1 0 

V škole pracuje riaditeľka. 4 pedagógovia pracujú na plný úväzok, ktorí sú zároveň aj triednymi 

učiteľmi. Dvaja pedagógovia pracujú na kratší pracovný úväzok. Priemerný vek pedagogického 

zboru je 35 rokov. 

 

Charakteristika nepedagogických pracovníkov 

V škole máme zamestnanú jednu upratovačku, ktorá sa stará o čistotu tried a sociálnych 

zariadení. O personalistiku a ekonomické záležitosti sa stará riaditeľka školy. Mzdové 

účtovníctvo a účtovníctvo školy vedie ekonómka školy, ktorá pracuje na kratší pracovný čas. 

O údržbu a drobné opravy sa stará rodič, ktorý je dobrovoľník.    
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1.4   Organizácia prijímacieho konania 

     Zápis do 1. ročníka Súkromnej základnej školy sa koná spravidla v čase od 15. januára do 15. 

februára ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú 

dochádzku.  

Vzhľadom k tomu, že naša škola vo výchovno – vzdelávacom procese aktívne využíva metóda 

CLIL, ktorá je zameraná na výučbu časti vybraných predmetov cez anglický jazyk, s cieľom 

zefektívnenia a podpory výučby cudzích jazykov. Metóda CLIL poskytuje žiakom všeobecné 

vzdelanie nielen v materinskom jazyku, ale i v anglickom, čím sa docieli zlepšenie celkových 

komunikačných kompetencií žiakov v cudzom jazyku. Aj podmienky prijatia na našu školu sú 

prispôsobené tomuto trendu. 

Podmienky prijatia do našej školy: 

 podmienkou prijatia je aj absolvovanie testov, ktoré sa týkajú určenia školskej zrelosti 

a osobnosti dieťaťa – testy sa budú vykonávať bilingválne pri zápise do 1. ročníka za 

spolupráce CPPPaPZ 

 absolvovali predprimárne vzdelávanie v materskej škole a majú zvládnuté základy 

anglického jazyka 

 pokiaľ dieťa neovláda základy anglického jazyka bude preskúšané len v slovenskom jazyku 

a pri zvládnutí testov školskej zrelosti bude zaradené do skupiny začiatočníkov na anglický 

jazyk 

Do školy sú prijímané deti podľa  zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

1.5  Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca školy 

 Projekt metódy CLIL, využívanie anglického jazyka na vyučovaní aj v iných predmetoch ako 

je anglický jazyk. 

 Projekt „Integrácia“- daný projekt je podporovaný Ministerstvom zahraničných vecí SR, 

škola sa do neho zapája každoročne výtvarnými prácami. V roku 2010 a 2012 sme získali 

špeciálnu cenu od poroty za tvorivosť. 
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 Projekt  „Z rozprávky do rozprávky“- školský projekt realizovaný v Súkromnom školskom 

klube detí pri Súkromnej základnej škole, Palackého 14, Košice prepojený s vyučovacím 

procesom 

1.6  Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

     Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Rodičovské združenie je riešené 

individuálne. Pre rodičov a deti sú pripravované aktivity ako Tvorivé dielne /Vianočné, 

Valentínske, Veľkonočné/ Vianočná akadémia a iné. Rodičia vedú záujmové útvary ako 

dobrovoľníci. Ďalší rodičia nám pomáhajú pri reklame a propagácii školy, ale aj pri údržbe 

školy. Spolupracujeme so Súkromným centrom voľného času, so sídlom na Strojárenskej 3,   

040 01 v Košiciach, ktorého zriaďovateľom je Didacticus, s.r.o. Škola aktívne spolupracuje 

s basketbalovým klubom Abovia 96 Košice, kde nám tréner vedie športový záujmový útvar. 

Rada školy je tvorená podľa platnej legislatívy a zasadá podľa potreby. Škola spolupracuje 

s CŠPP na Bocatiovej 1 v Košiciach a CŠPP na Opatovskej ceste 87, Košice kde je zabezpečená 

aj logopedická starostlivosť.   

1.7  Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

     Škola je veľmi dobre  priestorovo, materiálne, technicky i hygienicky vybavená. Má 

zriadené a využíva tieto odborné učebne umiestnené v budove školy :  malú telocvičňu,  veľkú 

telocvičňu,  štyri triedy (ďalšie sú k dispozícii), počítačová učebňa, počítačové laboratórium 

a špecializovanú učebňu pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Kmeňové triedy, učebne,  SŠKD, 

kabinet, zborovňa a riaditeľňa sa nachádzajú na jednej samostatne oddelenej chodbe 

s uzamykateľným vchodom na prvom poschodí.   

Vnútorné priestory sú zrekonštruované zriaďovateľom školy. Škola je kompletne 

vymaľovaná, na oknách sú nové vertikálne žalúzie, na skrinkách sú nové dvere. V troch triedach 

sú vymenené plastové okná. Okná v Súkromnom školskom klube detí a počítačovej učebne sú 

zaizolované. Toalety sú po kompletnej rekonštrukcii s namontovanými hygienickými prvkami 

/utierky, mydlá, toaletné papiere/. Každá trieda má namontované hygienické utierky a tekuté 

mydlo. Pitný režim je zabezpečený prístrojom na vodu s funkciami studená voda, voda pri 

izbovej teplote, voda vriaca – tá je zabezpečená poistkou. Pitný a stravovací režim žiakov a 

zamestnancov školy je zabezpečený v školskej jedálni SOŠ železničné Košice. Pre žiakov je 

pripravovaná desiata, obed a olovrant. 
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Každá kmeňová trieda je vybavená okrem bielej tabule s popisovačom aj 

interaktívnou tabuľou so softvérovým vybavením, CD a knižným fondom i na cudzie jazyky. 

Všetkým triedam tak umožňujú širokospektrálne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné 

varianty. Každá trieda je taktiež vybavená hygienickými potrebami. Počas prázdnin sme doplnili 

veľké množstvo moderných učebných pomôcok, čo umožní zvýšiť kvalitu vyučovania. Triedy sú 

vybavené náučnými mapami, metodickými pomôckami na dramatizáciu množstvom 

spoločenských hier. Na spoločnej chodbe sú uzamykateľné skrinky pre žiakov na osobné veci. 

Telocvičňa je v budove na prízemí s plným vybavením ako sú kladiny, koza, laná, tyče, 

basketbalové koše či futbalové bránky. V budúcnosti plánujeme rozšíriť školu o viac tried 

a zabezpečiť v nich rovnakú úroveň a vybavenosti.   

Vonkajšie priestory sú v pôvodnom stave. V zadnej časti areálu je ihrisko pre deti vhodné na 

kolektívne športy a relaxačné aktivity. Pred budovou je parkovisko. Jedáleň, školská časť 

a športová hala s telocvičňou je prepojená spoločnou chodbou. V budúcnosti plánujeme vytvoriť 

na školskom dvore samostatné chránené ihrisko len pre deti Súkromnej základnej školy.  

 

1.8  Škola ako životný priestor 

     Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, treba klásť dôraz na: upravené 

a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na 

informačných tabuliach a nástenkách a internete, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi 

navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi a samozrejme medzi školou a rodičmi. 

 

1.9  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

     Pravidelne realizujeme vhodnou a veku primeranou formou poučenie detí / žiakov o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pravidelné školenia zamestnancov školy o BOZP a proti 

požiaru. Vykonávame pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia  

Primárnou snahou je pôsobiť preventívne proti vzniku úrazov u žiakov ako aj zamestnancov 

školy. Pravidelne na začiatku školského roka, každou akciou a prázdninami sú žiaci poučení o 

dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia.  

Nevyhnutnosťou pre uskutočnenie ŠVP je zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného režimu a 

odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia sa, 

zdravého prostredia učební (tried) a ostatných priestorov školy podľa platných technických a 

hygienických noriem – zodpovedajúca svetelnosť, teplota, nehlučnosť, čistota, vetranie, 
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hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku. Je 

zabezpečený vhodný stravovací a pitný režim žiakov.  

Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole 

a v okolí a výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí využívaných priestorov 

a pravidelná bezpečnostná kontrola. O revíziu svetiel, elektrickej energie, vody a bleskozvodov 

zodpovedá prenajímateľ priestorov. 

 

 

 

2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA  

ŠKOLKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 
 

2.1 Zameranie školy a stupeň vzdelania  

         V popredí záujmu školy je vychovať v duchu humanizmu vzdelaného a tvorivého človeka, 

ktorý má záujem učiť sa, lebo sa učí pre život. Okrem všeobecno-vzdelávacích predmetov kladie 

naša škola dôraz rozvoj jazykových zručnosti v anglickom jazyku a prácu s počítačom. Záleží  

nám na tom, aby sa deti rozvíjali nielen po stránke duševnej, ale aj telesnej – fyzickej. Rodinná 

atmosféra školy  prispieva k udržiavaniu dobrých vzťahov a zamedzeniu nežiadúcich prejavov  

správania u žiakov. Pre rodičov a žiakov pripravujeme aktivity, ktoré stmeľujú kolektív školy. 

U žiakov rozvíjame čitateľskú gramotnosť nákupom knižného fondu a návštevami knižnice. 

Naša škola sa zúčastňuje čitateľského maratónu. Rozvoj športovej aktivity robíme pomocou 

športového krúžku a športových aktivít. Organizujeme kurz korčuľovania od školského roku 

2013/2014 chceme zorganizovať kurz plávania a lyžiarsky kurz. 

Naša škola chce byť školou novej generácie, preto je našou prioritou popri štandardných 

vyučovacích metódach rozširovať možnosti na vytvorenie priestoru pre získanie plnej IKT-

gramotnosti vo všetkých smeroch.  

S touto našou snahou korešponduje vytvorenie počítačovej učebne, špecializovanej učebne 

počítačového laboratória a samotné vybavenie kmeňových tried s interaktívnymi tabuľami.  

Hľadáme všetky možnosti na zlepšenie výučby anglického jazyka a sprístupnenie možnosti 

efektívneho štúdia a samoštúdia v ďalších najfrekventovanejších cudzích jazykoch  pre našich 

žiakov. Nejde nám len o formálne naplnenie programovej ponuky školy, ale najmä o možnosť 
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zaviesť do vyučovacieho procesu nové alternatívne metódy výučby, ktoré maximálne podporia 

aktívnu komunikáciu a umožnia žiakom preklenúť bariéru medzi konverzačnými frázami 

a živým jazykom.  

Zároveň máme ambíciu podporiť v žiakoch snahu a záujem v komunikácii v cudzích jazykoch 

a prostredníctvom moderných jazykových programov simulovať cudzojazyčné prostredie ako 

samozrejmú a prirodzenú podmienku osvojenia si cudzieho jazyka. 

Škola sa zapája do preventívnych programov: 

 Prevencia drogových závislostí 

 Program výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

 Program environmentálnej výchovy 

 Stratégia prevencie a riešenia šikanovania 

 Národný program prevencie obezity 

 Národný plán k ľudským právam 

 Výchova žiakov k BOZP 

 Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi 

 

Swot analýza školy: 

Silné stránky školy /interné podmienky/ 

 dobrá klíma školy – dôvera, bezpečné prostredie pre žiakov 

 uplatňovanie individuálneho prístupu k žiakom 

 rešpektovanie prístupu k jednotlivcom a osobností žiaka 

 dobrá spolupráca s rodičmi 

 vybavenosť tried interaktívnymi tabuľami, bielymi popisovateľnými tabuľami 

 výborné materiálne vybavenie a softvérové vybavenie školy 

 vybavenosť počítačovej učebne 

 možnosť využívania malej telocvične, športovej haly, spoločenskej miestnosti, školského 

dvora, 

 100 % kvalifikovaní pedagógovia 

 dobrá klíma v pedagogickom zbore 

 výborná prepojenosť školy so školským klubom detí  

 možnosť stravovania v škole 

 bezplatné parkovisko pred školou 

 vrátnica s 24 hodinovou službou 
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Slabé stránky školy /interné podmienky/ 

 škola sa nenachádza na sídlisku 

 malý kolektív – malá možnosť delegovať a rozdeľovať úlohy 

 škola sa nachádza blízko frekventovanej cestnej križovatky 

 začínajúca škola bez tradície  

Príležitosti  školy /externé podmienky/ 

 možná spolupráca s družobnými zahraničnými školami 

 dobrá spolupráca so zriaďovateľom - podpora školských činností 

Ohrozenia  školy /externé podmienky/ 

 zvyšujúca sa byrokracia 

 neustále zmeny v legislatíve 

2.2  Ciele primárneho vzdelávania 

 poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného 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 a poznávať seba samého, 

 podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť 

prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením 

problémov 

 vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť 

(vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie 

 podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene 

vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať sociálnu vnímavosť a 

citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom a k svojmu širšiemu kultúrnemu a 

prírodnému okoliu, 

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

 naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť 

zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať.  

Hlavnými programovými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové spôsobilosti (ako 

kombinácie vedomostí, spôsobilostí, skúseností a postojov) žiakov na úrovni, ktorá je pre nich 

osobne dosiahnuteľná.  
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Za kľúčové kompetencie považujeme  

 komunikačné spôsobilosti,  

 matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií,  

 spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno-komunikačné technológie),  

 spôsobilosti učiť sa učiť, riešiť problémy, 

  osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a 

vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry. 

 

Stupeň vzdelania – ISCED 1 

Školský vzdelávací program má predovšetkým kvalitne napĺňať vzdelávacie ciele 

a kompetencie ako sú uvedené v Štátnom vzdelávacom programe, zároveň však využíva aktuálne 

možnosti školy a pedagogického zboru, rešpektuje prostredie, v ktorom sa škola nachádza 

a predovšetkým sa snaží vyjsť v ústrety požiadavkám rodičov. Napĺňa motto v škole sa učím 

a doma oddychujem. Žiaci si domáce úlohy píšu v škole pod vedením učiteľa a vychovávateľa.  

Uvedomujeme si, že naši žiaci majú v rámci svojej osobnosti rôznorodé vzdelávacie potreby, 

ktoré zohľadňujeme. Vytvárame dobrú klímu pre potreby moderného vzdelávania.  Škola je 

zameraná na vyučovanie anglického jazyka. Metódu CLIL uplatňujeme aj v iných vyučovacích 

predmetoch. Hodnotenie žiakov s humanistickými prvkami - „vyzdvihni, čo je vo mne dobré“ - 

formou priebežného hodnotenia, polročného hodnotenia a výročného slovného hodnotenia 

zamerané na vyučovacie predmety, osobná účasť žiaka na hodnotení v nižších ročníkoch formou 

denníka, vo vyšších ročníkoch formou vytvárania portfólií žiakmi a učiteľmi.  Usilujeme sa 

o rozvoj osobností každého žiaka na základe pochopenia a prijatia všeobecnými platnými 

mravnými normami a princípmi zdravého životného štýlu.  

Žiak získa úspešným absolvovaním všeobecno-vzdelávacieho programu ostatného ročníka 

primárneho stupňa základnej školy: Primárne vzdelanie. Dokladom o získanom vzdelaní je 

vysvedčenie. Absolvent programu plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho 

sekundárneho vzdelávania.  

Základné ciele  školy môžeme zhrnúť do týchto bodov: 

 vytvárať podmienky na rozvíjanie schopností žiakov v oblasti počítačovej gramotnosti  

 vytvárať podmienky na rozvoj jazykových zručností a rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v slovenskom jazyku, 
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 vytvárať podmienky na rozvoj jazykových a komunikačných zručností v anglickom jazyku, 

 vytvoriť podmienky pre rozvoj dieťaťa v jazykových zručnostiach tak, aby ovládal minimálne 

dva cudzie jazyku na komunikačnej úrovni 

 rozvíjať nadanie žiakov v umeleckej či športovej oblasti 

 vo výchovno-vzdelávacom procese sa orientovať na tvorivo-humanistickú výchovu -                

zavádzať aktivačné, motivačné a kreatívne metódy, preferovať nedirektívne vedenie 

vyučovacích hodín, preferovať pozitívnu motiváciu, rozvoj vyšších poznávacích funkcií, 

frontálne vyučovanie nahrádzať skupinovým a samostatným, zvýšiť názornosť vyučovania 

pomocou IKT, uplatňovať diferencovaný prístup k žiakom, vzťah učiteľ – žiak založiť na 

vzájomnej úcte, rešpektovaní a spolupráce. 

 vyučovací a výchovný proces viesť modernými metódami, aby sa deti chceli učiť a viedli svoj 

voľný čas aktívne 

 uplatňovať individuálny prístup k jednotlivým žiakom v spolupráci s rodičmi 

 chceme, aby rodič aktívne vstupoval do procesu chody školy svojimi rozumnými nápadmi 

a návrhmi 

2.3 Pedagogický princíp školy  

Výchovno – vzdelávaciu činnosť naša škola smeruje k príprave žiakov na život, ktorý od 

nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. 

Našim cieľom je pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať 

v tíme schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. 

 Cieľom je, aby žiaci mali jazykovú gramotnosť na vysokej úrovni nie len v jazyku 

slovenskom, ale aj v jazyku anglickom. Od štvrtého ročníka učíme druhý cudzí jazyk, aby žiaci 

ovládali základy ďalšieho cudzieho jazyka. Výstupom školy je ovládať minimálne dva cudzie 

jazyky na komunikačnej úrovni.  

Samozrejmosťou je zvládnutie počítačovej gramotnosti  v oblasti IKT.  

Naším princípom je aby každý žiak zažil úspech, rovnaké výsledky nemôžeme dosiahnuť 

u všetkých žiakov za rovnaký čas, dáme šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich 

schopností.  

Rozvoj čitateľskej gramotnosti je zameraný na čítanie s porozumením.  
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Škola umožňuje všetkým študentom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo 

všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých 

zvolených voliteľných predmetoch.  

Škola zabezpečuje podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací 

program.  

Veľký dôraz kladieme na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania 

a sebahodnotenia žiaka. 

 

2.4 Profil absolventa 

 

       Absolvent primárneho vzdelávania by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole, 

byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný 

hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa i o svoje fyzické i 

psychické zdravie.  

Sme škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa nevzdávame ani úlohy výchovy, preto chceme, aby náš 

absolvent bol aj usilovný, svedomitý, samostatný, čestný. Ovláda učivo štátneho vzdelávacieho 

programu a školského vzdelávacieho programu na svojej úrovni   

Podľa ŠVP by mal absolvent programu primárneho vzdelania mať osvojené (aj vlastným 

podielom) základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej 

gramotnosti. Nadobudol základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre 

rozvíjanie spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby  

dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať. Má osvojené základy používania materinského 

- štátneho a cudzieho jazyka. 

Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných stupňoch 

vzdelávania. 

 

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

 sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

 vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu 

stupňu vzdelávania, 

 dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty 

a vyjadriť svoj názor, 
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 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

 rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom 

neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, 

 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie, 

 chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, 

 v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, 

uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných 

situácií, 

 kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

 používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v 

každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely 

logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely) 

 je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré 

smerujú k systematizácii poznatkov, 

  kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

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

 ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, 

 dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

 dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, 

 vie používať rôzne vyučovacie programy, 

 získal základy algoritmického myslenia, 

 chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT. 

 kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa 

 má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových 

postupov, 

 uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov , 

 vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných 

činnostiach, 

 uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, 

 kompetencia (spôsobilosť)riešiť problémy 

 vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne  

svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,  
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 pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia 

problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo   

nových problémoch, 

 pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým 

  a spolupracujúcim) spôsobom, 

 osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) 

 má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, 

 uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 

 dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 

 uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym  

trávením voľného času 

 dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

 uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, 

 má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 

 dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri 

 spoločnej práci, 

 uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním 

 prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, 

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

kultúry 

 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

 dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na 

 úrovni primárneho vzdelávania), 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 

 cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

 rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový 

postoj, 

 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

 má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 
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Primárne vzdelávanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecno-vzdelávacieho programu 4. 

ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie. Na 

vysvedčení v štvrtom ročníku sa do doložky uvedie :“Žiak získal primárne vzdelanie.“ Absolvent 

programu primárneho vzdelania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho 

sekundárneho vzdelávania. 

 

2.5 Pedagogické stratégie školy 

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

samostatnosť,  aktivitu,  sebahodnotenie. Dôležitým predpokladom pre rozvoj tvorivosti je 

motivovať žiakov tak, aby mali radosť z pochopeného preberaného učiva. Pritom je treba 

rešpektovať  ich individuálne vlohy. Pre rozvoj tvorivosti je dôležité podnecovať žiakov  

k produkovaniu myšlienok, nápadov, kladeniu otázok, odpovedí, vytvárať im situácie, ktoré 

budú schopní riešiť. Viac zmyslovým zapojením do vyučovania je podnecovaná  aktivita žiaka, 

posilňuje sa jeho sebadôvera, ktorá ho vedie k sústredenosti na prácu.  

Tvorivé učenie v našej škole umožní postupne každému žiakovi, aby pocítil uspokojenie nad 

svojimi dosiahnutými výsledkami. Vedomie úspechu je vzpruhou k prekonávaniu prekážok. 

Škola musí umožniť každému žiakovi taký telesný a duševný vývoj, akého je schopný. Spôsob 

a miera žiakovho rozvoja sa neposudzuje podľa miery daností, ale hlavne podľa toho, s akou 

jasnosťou a istotou  žiak dokáže myslieť a svoje myšlienky vyjadrovať, riešiť úlohy 

z praktického života, ako sa vyvíja jeho osobnosť v jeho mnohorakosti. 

Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, samostatné a tímové projekty, 

prezentácia a obhajoba výstupov, praktická výučba. Dôraz je kladený na samostatnosť a 

zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní. Podporujeme aktívne učenie, žiaci 

vyhľadávajú sami informácie na internete.  

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

keď sme sa s tvrdými drogami nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým 

nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času 

i vlastným príkladom.) 

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími 

vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností. Preferujeme samostatnú prácu 

žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. 
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Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej 

miery. Viac budeme  vyhľadávať talent a nadanie žiakov v rôznych oblastiach zapojením sa do 

súťaží a olympiád. 

Podporujeme angažovanosť našich žiakov na verejnom dianí prípravou kultúrnych 

programov s rôznym zameraním. 

Za výber vyučovacích metód a foriem práce vo vyučovaní svojich predmetov bude zodpovedať 

pedagogický zamestnanec. Vyberať ich bude v závislosti od charakteru vyučovacieho predmetu, 

danej témy na vyučovacej hodine, od aktuálneho zoskupenia žiakov, od cieľa, ktorý chce 

dosiahnuť atď. Na dosiahnutie kľúčových spôsobilostí žiakov vyplývajúcich zo školského 

vzdelávacieho programu a súčasne v súlade so zámermi školy, pedagógovia budú využívať 

nielen klasické formy vyučovania v triede, ale aj v počítačovej učebni, návštevy, exkurzie, 

diskusie a stretnutia s okolím, športové aktivity a súťaže, výchovné aktivity, príprava a 

prezentácia výstupov súvisiace so vzdelávaním slovenského a cudzieho jazyka a ostatných 

odborných predmetov, tvorbu projektov a ich prezentáciu. Metódy práce ako postupy práce 

učiteľa s obsahom smerom ku žiakom odporúčame používať a podporujeme: výučbu pomocou 

dostupnej didaktickej techniky s využitím edukačných programov, samostatnú organizovanú 

prácu žiakov, prácu s materiálmi, spracovanie informácií, spájanie teoretických vedomostí s 

praktickým životom, prácu s názornými pomôckami, uplatňovanie medzipredmetových vzťahov. 

Metódy a formy práce sú prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní a pri učení 

v priebehu celoročnej školskej práce variujú a sú podmienené cieľom daného vyučovacieho 

predmetu, vyučovacími zásadami a v neposlednom rade výberom pedagóga alebo 

pedagogického kolektívu v spolupráci so žiakmi. 

 

Kompetencia k celoživotnému vzdelávaniu sa 

 učitelia zadávajú úlohy vyžadujúce myslenie a samostatnú prácu 

 učitelia používajú metódy a formy primerané veku a schopnostiam žiakov 

 učitelia vytvárajú pozitívnu atmosféru v kolektíve, umožnia vzájomnú spoluprácu 

žiakom na rôznej úrovni, kladú dôraz na pozitívnu motiváciu žiaka 

 učitelia umožnia žiakom vlastné hodnotenie  

 učitelia ponúknu žiakom rôzne zdroje informácií, nekladú dôkaz na vlastný výklad 

 pri vyučovaní sa zameriavajú na rozvoj čitateľskej gramotnosti a schopnosti vyhľadávať 

informácie 

Kompetencia sociálno – komunikačná 
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 učitelia rozširujú slovnú zásobu žiakov používaním vhodnej odbornej terminológie 

s prihliadnutím na vek žiakov 

 učitelia pozitívne hodnotia vhodne formulované a samostatné závery a odpovede 

žiakov, kladú dôraz na ucelené verbálne a písomné prejavy 

 učitelia umožňujú žiakom klásť otázky a diskutovať k téme, pričom si vzájomne 

stanovia pravidlá diskusie 

 pri komunikácii so žiakmi učitelia dodržujú základné etické normy a vyžadujú ich aj od 

žiakov  

 učitelia umožnia žiakom prezentáciu výsledkov práce s možnosťou diskusie 

Kompetencia uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti poznávať 

v oblasti vedy a techniky 

 učitelia umožňujú používať škálu informačných a komunikačných technológií na 

riešenie praktických problémov každodennom živote 

 učitelia umožňujú používanie kalkulačiek, tabuliek, poučiek, vzorcov, značiek na 

vyučovaní, ak to vyžaduje charakter práce, kladú dôraz na analytické typy úloh 

Kompetencia v oblasti komunikačných technológií 

 učitelia umožňujú používať škálu informačných a komunikačných technológií pri 

príprave a získavanie informácií 

 učitelia používajú vo vyučovaní informačné a komunikačné technológie s prihliadnutím 

na účelnosť a vhodnosť 

 učitelia umožnia prezentovať výsledky vlastnej práce s využitím IKT 

Kompetencia riešiť problémy 

 učitelia zaraďujú do vyučovania modelové situácie 

 učitelia zadávajú žiakom rôzne typy úloh, pričom kladú dôraz na analytické myslenie, 

zovšeobecnenie, konkretizáciu, porovnávanie a triedenie poznatkov a abstraktné 

myslenie podľa veku žiakov 

 učitelia usmerňujú žiakov na vyhľadávanie súvislostí, používanie medzipredmetových 

vzťahov podľa veku žiakov 

 učitelia umožňujú žiakom používať medzipredmetové vzťahy a získavanie dodatočných 

a rozširujúcich informácií 

 učitelia podporujú rôzne myšlienkové a pracovné postupy pri riešení úloh 

Kompetencie občianske 

 učitelia komunikujú so žiakmi v triede a o dianí v triede 
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 učitelia rešpektujú sociálne, kultúrne, náboženské a etnické individuality žiakov 

a vyžadujú to aj od celého kolektívu 

 učitelia pozitívne hodnotia vzájomnú žiacku pomoc a humanistické činy žiakov v škole 

aj mimo nej 

 podporujú zapájanie žiakov do kultúrneho diania 

Kompetencie pracovné 

 učitelia vhodne usmerňujú žiakov k získavaniu poznatkov, zručností a schopností 

s cieľom prípravy na budúce povolanie 

 učitelia oboznámia žiakov a trvajú na dodržiavaní bezpečnostných pravidiel 

 učitelia zaraďujú do vyučovania úlohy z praxe a bežného života 

Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 učitelia umožňujú žiakom vyjadrovať svoje pocity a vnemy umeleckými spôsobmi 

 učitelia rešpektujú pri vyučovaní a hodnotení žiakov v umeleckých predmetoch 

individuálne schopnosti žiakov 

 učitelia umožnia žiakom prezentovať výsledky umeleckej činnosti na verejnosti 

primeraným spôsobom 

 učitelia sa v kontakte so žiakmi správajú podľa pravidiel etiky, primerane situáciám 

a vyžadujú to aj od žiakov 

 

2.6 Podmienky  pre  vzdelávanie pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 
 

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. 

       Naša škola je otvorená pre všetkých žiakov. Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami je žiak s mentálnym telesným, sluchovým alebo zrakovým postihnutím, žiak 

zdravotne oslabený a chorý, žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiak s autizmom, žiak  

s vývinovými poruchami učenia a správania a pod. Žiakov s príznakmi špeciálnych vzdelávacích 

potrieb, na základe zákona a na žiadosť rodičov posielame na vyšetrenie do centra pedagogicko-

psychologickej prevencie, prípadne na odborné lekárske vyšetrenie. Pri práci so žiakmi so 

špeciálno-vzdelávacími potrebami je potrebná spolupráca školy, žiaka, jeho rodiča 

a poradenského zariadenia. Úlohou školy bude včasná depistáž žiaka s VPU. Následne na to 

zabezpečiť spoluprácu triedneho učiteľa, rodičov žiaka, ostatných vyučujúcich žiaka, 
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výchovného poradcu a vedenia školy. Títo menovaní spolu s pracovníkmi školských 

poradenských zariadení budú spolupracovať pri riešení problémov týkajúcich sa vzdelávania 

týchto detí. Veľký význam pre úspešné vzdelávanie má spolupráca a komunikácia medzi školou 

a rodinou žiaka. Za nutné taktiež  považujeme skvalitňovanie odbornosti pedagogických 

pracovníkov. 

 

Vzdelávanie žiakov so špecifickými poruchami učenia a správania 

    Častým sprievodným javom u týchto detí sú aj poruchy správania.  Tieto deti sú integrované 

v bežných triedach, nakoľko nemáme vytvorené podmienky pre zriadenie špeciálnych tried.  

Špeciálno-pedagogická poradňa a pedagogicko-psychologická poradňa diagnostikuje vývinovú 

poruchu učenia,  vypracuje závery a odporúčania. V konkrétnej edukácii sa zameriavame na 

kompenzáciu poruchy, individuálny spôsob vyučovania a hodnotenia.  

   U žiakov s poruchami správania sa jedná o žiakov hyperaktívnych, poprípade s edukatívnymi 

problémami, ktorí nerešpektujú niektoré normy spoločenského správania, sú neprispôsobiví,  

impulzívni a ľahko sa unavia.  Pri klasifikácii týchto detí  prihliadame na vývinovú poruchu 

a hodnotíme ich s toleranciou.   

 

Škola a žiaci so zdravotným znevýhodnením 

Pri zabezpečení starostlivosti o žiakov so špeciálnymi potrebami vrátane žiakov so zdravotným 

znevýhodnením škola spolupracuje: 

- Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova 1, Košice 

- Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Opatovská 97, Košice 

- Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Komenského 3, Košice 

- Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Tešedíkova 3, Košice 

 škola zabezpečí učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky podľa potrieb žiaka 

a možnosti školy 

 všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie je 

potrebné prispôsobiť individuálnym osobitostiam žiakov so zdravotným znevýhodnením, 

 u žiakov so zdravotným znevýhodnením ak je to možné voliteľné hodiny škola využíva  

na intenzívne vzdelávanie v určitej vzdelávacej oblasti v rámci individuálneho 

vzdelávacieho programu žiaka, 

 u žiakov so zdravotným znevýhodnením si stanovuje učiteľ dĺžku a štruktúru vyučovacej 

hodiny flexibilne, zohľadňujúc momentálny psychický stav, správanie a potreby žiakov, 

ktoré sú dôsledkom ich zdravotného znevýhodnenia, 
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 škola môže integrovať žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa požiadaviek rodičov, 

pričom vychádza z možností a podmienok školy 

 žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí nemôžu splniť požiadavky príslušných 

vzdelávacích oblastí a štandardov, sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích 

programov, 

 pre integrovaných žiakov škola vypracuje v spolupráci so špeciálnym pedagógom /z 

CŠPP ako školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie/ individuálny 

výchovno-vzdelávací program, pri hodnotení žiakov škola vychádza z Metodických 

pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov č. 22/2011 

 individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne začleneného v bežnej triede 

základnej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa 

jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.  

 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 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.  



 
 

22 

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

špeciálny pedagóg a zákonný zástupca žiaka. 

Škola a  žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 škola nemá žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 

Škola a  žiaci s nadaním 

 škola umožní žiakovi s nadaním rozvíjať nadanie v špecifickej oblasti alebo v oblastiach 

rozšírením vzdelávacích oblastí a tém nad rámec štátneho vzdelávacieho programu 

 škola umožní individuálnu integráciu žiakov s nadaním 

 pri výchove a vzdelávaní nadaného žiaka spola bude spolupracovať s CPPPaP 

v Košiciach 

 škola zabezpečí učebné pomôcky pre žiaka s nadaním podľa potrieb a možností školy 

2.7 Začlenenie prierezových tém 

Prierezové témy sa spravidla prelínajú cez všetky vzdelávacie oblasti, prepájajú rôzne oblasti 

základného učiva, prispievajú ku komplexnosti vzdelávania, pozitívne ovplyvňujú proces 

utvárania a rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov. Realizujeme ich ako integrovanú súčasť 

vzdelávacieho obsahu v jednotlivých učebných predmetoch, formou projektu a inými formami 

vzdelávania. 

Stručná charakteristika prierezových tém: 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE  

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

MEDIÁLNA VÝCHOVA  

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA  

REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA  

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  

 

Charakteristika prierezovej témy 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE  

 

Realizovať ju budeme formami ako sú besedy s príslušníkmi polície, prednášky, kvízy, 

výtvarné práce, exkurziou na dopravnom ihrisku. 
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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. Realizácia 

učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských dopravných ihriskách alebo v 

bezpečných priestoroch v okolí školy.  

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.  

 

Charakteristika prierezovej témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
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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 etická 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.  

 

Škola sa zapája do osobnostného rozvoja dieťaťa pomocou tvorivých dielní, ktoré realizuje 

škola. Zároveň sa pravidelne zapája do rozhovorov o škodlivosti fajčenia, Projektu Stop drogám, 

Nástenkami zameranými na protidrogovú tematiku, aktívnym zapájaním sa do aktivít 

organizovaných protidrogovým koordinátorom. Škola sa už 4. rok zapája do aktivity Integrácia 

2012. Škola po dobu 4 rokov vyhrala dvakrát špeciálnu cenu za kreativitu a lístky na koncert 

Integrácia 2010, Integrácia 2012. 

Prierezová téma je začlenená aj do jednotlivých učebných osnov predmetov vlastiveda, výtvarná 

výchova, prírodoveda, hudobná výchova. 

 

Vzťah prierezovej témy k vzdelávacím oblastiam 

Jazyk a jazyková komunikácia 

 zameranie na každodennú verbálnu komunikáciu ako kľúčový nástroj jednania v rôznych 

životných situáciách 
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 prehlbuje vzťah medzi verbálnou a neverbálnou zložkou komunikácie a rozširuje 

špecifické aplikácie jazyka o sociálne zručnosti 

Človeka hodnoty 

 prostredníctvom tém o sebapoznaní, o sebapoznaní, sebaprijatí, o sebarealizácii, 

o udržaní psychického zdravia 

 o psychohygiene, komunikácii a medziľudských vzťahov    

Človek a spoločnosť 

 zameranie na jedinca, človeka v spoločnosti 

 ľudské vzťahy, zásady ľudského spolužitia  

Človek a príroda 

 evolúcia ľudského správania, komunikácia človeka s prírodou, sebaregulácia konania ako 

základný ekologický princíp 

Umenie a kultúra 

 rozvoj zmyslového konania, kreativity, vnímania a utvárania mimo umeleckého estetična, 

estetické správanie v medzinárodných vzťahov 

 rozvoj výchov a tréningových postupov 

Zdravie a pohyb 

 zameranie na jedinca jeho fyzickú stránku, sociálne vzťahy, komunikáciu a rozhodovanie 

sa v bežných situáciách 

Človek a svet práce 

 zdokonaľovanie schopností týkajúcich sa spolupráce a komunikácie v tíme v rôznych 

situáciách 

 

Obsahový štandard 

Osobnostný rozvoj 

 rozvoj poznávacích schopností 

 sepoznanie a sebaprijatie 

 sebaregulácia a sebaorganizácia 

 psychohygiena 

 kreativita 

Sociálny rozvoj 

 spoznávanie ľudí 

 medziľudské vzťahy 

 komunikácia 
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 kooperácia a kompetencia 

 

Výkonnostný  štandard 

V oblasti vedomostí, zručností a schopností: 

Žiak sa učí 

 porozumieť sebe samému a druhým 

 zvládať vlastné správanie 

 prispievať k uzatváraniu dobrých medziľudských vzťahov v triede aj mimo ňu 

 rozvíjať základné schopnosti dobrej komunikácie a k tomu príslušné vedomosti 

 uzatvárať a rozvíjať základné zručnosti pre spoluprácu 

 získavať základné sociálne zručnosti pri riešení zložitých situácií 

 osvojovať si vedomosti týkajúce sa duševnej hygieny 

 

V oblasti postojov a hodnôt: 

Žiak sa učí 

 utvárať si pozitívny postoj k sebe samému a k druhým 

 uvedomovať si hodnotu spolupráce 

 uvedomovať si hodnotu rôznosti ľudí, názorov, prístupnosť k riešeniu problémov 

 uvedomovať si mravné hodnoty a rôzne spôsoby ľudského správania 

 predchádzať sociálno-patologických javom a škodlivým spôsobom správania 

 

Ciele osobnostného rozvoja 

 rozvoj poznávacích schopností – cvičiť zmyslové vnímanie, pozornosť a sústredenie, 

cvičiť zručnosti zapamätania, riešenia problémov, zručnosti potrebné k učeniu a štúdiu 

 sebapoznávanie a sebaprijatie – objavovať svoje „ja“ ako zdroj informácií o sebe, 

druhých vnímať ako zdroj informácií o sebe, vnímanie svojho tela, psychiky, premieňa sa 

v jeho správaní, uvedomovať si svoj vzťah k sebe samému, k učeniu, analyzovať vzťahy 

s inými ľuďmi, budovať zdravé seba spoznávanie 

 sebaregulácia a sebaorganizácia – cvičiť sa v sebakontrole, sebaovládaní, učiť sa 

regulovať vlastné správanie, prežívanie, vôľu, organizovať vlastný čas, stanoviť si 

osobné ciele a kroky ako ich dosiahnuť 

 psychohygiena – osvojovať si zručnosti pre pozitívne myslenie, dobrý vzťah k sebe 

samému, zvládnutie stresových situácií, efektívne komunikovať, učiť sa relaxovať 

 kreativita – cvičenia rozvíjať základné rysy kreativity, osvojovať si tvorivosť 
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Ciele sociálneho rozvoja 

 poznávanie ľudí – učiť sa vzájomne spoznávať v skupine a hľadať výhody 

v odlišnostiach, vnímať chyby pri spoznávaní ľudí 

 medziľudské vzťahy – učiť sa starostlivosti o dobré vzťahy, osvojiť si správanie 

podporujúce dobré vzťahy, učiť sa empatii,  pozerať sa na svet očami druhého, 

akceptovať ľudské práva, vnímať vzťahy v skupine 

 komunikácia – učiť sa vnímať reč tela, reč zvukov, reč predmetov, cvičiť sa 

v pozorovaní, cvičiť sa v empatickom a aktívnom pozorovaní, osvojovať si zručnosti, 

učiť sa viesť dialóg, zvládať komunikáciu v rôznych situáciách, riešiť konflikty, osvojiť 

si otvorenú komunikáciu 

 kooperácia a kompetencia – rozvíjať individuálne zručnosti pre kooperáciu, rozvíjať 

sociálne zručnosti, riešiť konflikty, zvládnutie konkurencie, nadväzovať na líniu iných 

myšlienok, rešpektovať komunikáciu 

 

Charakteristika prierezovej témy 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

 

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

prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním, etickou výchovou.  

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 a prírode všeobecne. 

Naša škola s touto problematikou venuje pozornosť celoročne. Zapája so do projektov 

s ekologickou tematikou.  Každoročne organizuje Deň Zeme. Deti absolvujú program „Týždeň 

s batohom“ kde spoznávajú prírodu. Navštevujú ZOO, Botanickú záhradu.   

 

Vzťah prierezovej témy k vzdelávacím oblastiam 

Jazyk a jazyková komunikácia 

 zameranie na každodennú verbálnu komunikáciu ako kľúčový nástroj jednania v rôznych 

životných situáciách zameraných na ekológiu 
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 prehlbuje vzťah medzi verbálnou a neverbálnou zložkou komunikácie a rozširuje 

špecifické aplikácie jazyka o sociálne zručnosti 

Človeka hodnoty 

 poskytuje ucelený elementárny pohľad na okolie a životné prostredie 

 učí sa pozorovať, citlivo vnímať a hodnotiť dôsledky správania sa ľudí 

Človek a spoločnosť 

 zameranie na jedinca, človeka v spoločnosti ako ovplyvňuje životné prostredie 

 ľudské vzťahy, zásady ľudského spolužitia a prírody 

Človek a príroda 

 evolúcia ľudského správania, komunikácia človeka s prírodou, sebaregulácia konania ako 

základný ekologický princíp 

 zdôrazňuje väzby medzi človekom a prírodou 

Umenie a kultúra 

 rozvoj zmyslového konania, kreativity, vnímania a človeka a prírody 

 prispieva k vnímaniu estetickej kvality prostredia 

Zdravie a pohyb 

 zameranie na jedinca jeho fyzickú stránku, sociálne vzťahy, komunikáciu a rozhodovanie 

sa v bežných situáciách so zameraním na životné prostredie 

Človek a svet práce 

 zdokonaľovanie schopností týkajúcich sa spolupráce a komunikácie v tíme v rôznych 

situáciách zameraných na životné prostredie 

 realizuje sa prostredníctvom konkrétnych aktivít v prospechu na životné prostredie 

Obsahový štandard 

 ekosystémy 

 základné podmienky života 

 ľudské aktivity a problémy životného prostredia 

 vzťah človeka k prostrediu 

 

Výkonnostný  štandard 

V oblasti vedomostí, zručností a schopností: 

Žiak sa učí 

 rozvíjať porozumenie v súvislosti v biosfére, vzťahom človeka a prírody 

 uvedomiť si podmienky života a možnosti ohrozovania 

 poznávať a chápať súvislosti medzi vývojom a ľudskej populácie a vzťahy k prostrediu 
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 pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť  

k prostrediu 

 rozpoznávať modelové situácie vzhľadom na životné prostredie 

 osvojovať si znalosti, zručnosti a pestuje návyky potrebné pre každodenné žiadúce 

konanie voči prostrediu 

 rozvíjať možnosti spolupráce v starostlivosti o životné prostredie 

 hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií týkajúcich sa ekologických problémov 

 komunikovať o problémoch životného prostredia 

 

V oblasti postojov a hodnôt: 

Žiak sa učí 

 prispievať k vnímaniu života ako najvyššej hodnoty 

 viesť k zodpovednosti vo vzťahu k biosfére, k ochrane prírody, prírodných zdrojov,  

 pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívne perspektívy ďalšieho vzdelávania 

 podnecovať aktivity na tvorivosť, toleranciu, ústretovosť, ohľaduplnosť vo vzťahu 

k prostrediu 

 angažovať sa v riešení problémov spojených s ochranou prírody 

 vnímať a citlivo pristupovať k prírode a k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu 

 

Tematické okruhy prierezovej témy 

Environmentálna výchova je členená do tematických okruhov, ktoré umožňujú celistvé 

pochopenie problematiky vzťahov človeka k životnému prostrediu k uvedomeniu si základných 

podmienok života a zodpovednosti súčasnej generácie za život v budúcnosti. Uvedené témy sa 

uskutočňujú prakticky prostredníctvom hier, cvičení, modelových situácií a diskusií. 

Celoškolských projektov: 

- Voda  okolo nás 

- Chránime prírodu. 

  

Ciele tematických okruhov: 

 ekosystémy – spoznávať, analyzovať les, analyzovať pole, spoznávať prales, vnímať 

ľudské sídlo, pochopiť hlboké ovplyvňovanie prírody v priebehu civilizácie až po dnešok 

 základné podmienky života – vnímať význam vody,  objavovať, definovať význam 

vody, analyzovať problém pitnej vody, analyzovať problém ovzdušia, analyzovať otázku 
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pôdy, rozpoznávať klimatické zmeny s riešením otázok ohrozenia životného prostredia, 

spoznávať prepojenosť zložiek životného prostredia 

 ľudské aktivity a problémy životného prostredia – osvojiť si základný náhľad na 

poľnohospodárstvo a životné prostredie, dokázať porovnať vplyv priemyslu na životné 

prostredie, objavovať príklady z okolia, hľadať programy na ochranu životného 

prostredia 

 vzťah človeka k prostrediu – prispievať k utváraniu mesta, mapovať  prírodné zdroje, 

analyzovať životný štýl a vplyv na krajinu, vnímať nerovnomernosť života na Zemi, 

prispievať k ochrane krajiny 

 

Charakteristika prierezovej témy 

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.  

Vzťah prierezovej témy k vzdelávacím oblastiam 

Jazyk a jazyková komunikácia 

 zaoberá sa vnímaním hovoreného slova i písaného prejavu, jeho stavbou 

 podporuje osvojenie základných pravidiel verejnej komunikácie, dialógu, argumentácie 

 Človeka hodnoty 

 učí sa pozorovať, citlivo vnímať a hodnotiť dôsledky správania sa ľudí  

 učí vnímať mediálne prostriedky a vplyv na populáciu 

Človek a spoločnosť 

 podieľa sa na vytváraní modernej doby 

 je zameraná na systematické vytváranie kritického myslenia, schopnosť interpretovať 

mediálne správy z hľadiska ich kvality 
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Umenie a kultúra 

 poukazovať na vnímanie špecifickej reči, znakových kódov, ktoré médiá používajú  

 

Obsahový štandard 

 Fungovanie a vplyv médií v spoločnosti 

 

Okruhy produktívnych činností 

 Práca v realizačnom tíme 

 

Výkonnostný  štandard 

V oblasti vedomostí, zručností a schopností: 

Žiak sa učí 

 rozvíjať schopnosť analytického prístupu k mediálnym obsahom a kritického odstupu od 

nich 

 osvojovať si schopnosti úspešne a samostatne sa zapojiť do mediálnej komunikácie 

 pochopiť ciele a stratégie vybraných mediálnych obsahov 

 rozvíjať komunikačnú schopnosť, zvlášť pri verejnom vystupovaní 

 využívať vlastné schopnosti v tímovej práci i redakčnom tíme 

  prispôsobiť vlastnú činnosť potrebám a cieľom tímu 

 

V oblasti postojov a hodnôt: 

Žiak sa učí 

 rozvíjať citlivosť voči stereotypom v obsahu médií a spôsobom spracovania správ 

 rozvíjať citlivosť voči predsudkom 

 uvedomiť si možnosti slobodného vyjadrenia vlastných postojov a zodpovednosti za 

spôsob jeho formovania 

 rozvíjať citlivosť voči predsudkom človeka 

 viesť seba samého k uvedomovaniu si vlastného života 

 

Tematické okruhy prierezovej témy 

Mediálnu výchovu začleníme do učebných osnov predmetov slovenský jazyk, informatická 

výchova a tvorivé písanie. Uvedené témy sa uskutočňujú prakticky prostredníctvom hier, 

cvičení, modelových situácií a diskusií.  Výstupom tvorivého písania je časopis  triedy zameraný 

na rozvoj tvorivosti žiakov. 
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 Ciele tematických okruhov receptívnych činností: 

 kritické čítanie a vnímanie mediálnych správ – pestovať kritický prístup ku 

spravodajstvu a reklame, hľadať rozdiely medzi informatívnym, zábavným a reklamným 

oznámením,  objasňovať ciele a pravidlá mediálnej správy 

 fungovanie a vplyv médií na spoločnosť – poznať faktory ovplyvňujúce médiá, 

interpretovať vplyvy pôsobenia na ich správanie, analyzovať vplyv médií na každodenný 

život,  

 

Ciele tematických okruhov produktívnej činnosti: 

 tvorba mediálnej správy – rozlišovať uplatnenie a výber výrazových prostriedkov a ich 

kombinácie pre tvorbu vecne správnych a komunikačne vhodných správ, analyzovať 

tvorbu správ, osvojiť si kritériá utvárania tímu 

 práca v realizačnom tíme – podieľať  sa na tvorbe triedneho časopisu osvojovať si 

kritériá vytvárania tímu, stanoviť si ciele spojené s časovým harmonogramom. 

Charakteristika prierezovej témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 

Ciele prierezovej témy vychádzajú z neopakovateľnej hodnoty individuálneho ľudského života, z 

hodnoty komunity ako prirodzeného prostredia pre človeka, z rešpektu voči individuálnym 

potrebám človeka a z faktu rovnosti ľudí pred platnými zákonmi. 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. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie 

fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj 

potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich 

predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu s ich príslušníkmi 

konštruktívne komunikovať a spolupracovať 

Pri realizácii multikultúrnej výchovy je nevyhnutné rešpektovať lokálne podmienky a je vhodné 

spolupracovať s inými verejnými, štátnymi i mimovládnymi organizáciami v regióne. Svoje ciele 

napĺňa v celej spoločnosti, nielen v regiónoch, kde žijú menšiny. Výchovno-vzdelávacia činnosť 

školy v oblasti multikultúrnej výchovy je efektívna najmä vtedy, ak sa celé prostredie a 

atmosféra školy rozvíjajú ako systémy citlivé na kultúrne špecifiká. 
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 Multikultúrnu výchovu budeme realizovať formou projektov z vlastivedy v 3. a 4. ročníku 

a prostredníctvom IKT kde sa dozvedia o zvykoch a tradíciách nášho regiónu. Ďalej sa 

prierezová téma prepojí s predmetom etická výchova a regionálna výchova. 

Hlavné ciele prierezovej témy multikultúrna výchova pre primárne vzdelávanie:  

 Viesť žiakov ku kultúrnemu sebauvedomeniu, k vnímaniu vlastných emocionálnych a 

sociálnych väzieb na kultúru blízkeho i vzdialenejšieho okolia.  

 Podporovať ich sebavedomie a uplatnenie v skupine, motivovať k tvorivosti v interakcii s 

druhými ľuďmi, hlavne so slabšími a znevýhodnenými.  

 Poskytovať dostatok podnetov pre zažitie mnohorakosti sveta. Podnecovať zvedavosť a 

záujem o okolie.  

 Viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti.  

  Podnecovať a rozvíjať u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr, ale 

súčasne zachovávať ich povedomie príslušnosti k vlastnej kultúre.  

 Rozvíjať sebareflexiu, ktoré vo vyšších ročníkoch primárneho vzdelávania vedie k 

uvedomeniu si koreňov a premien vlastnej kultúrnej identity.  

  Rozvíjať poznanie kultúr, s ktorými žiaci prichádzajú, alebo môžu v krátkodobom 

horizonte prísť do styku.  

 Rozvíjať schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou, schopnosť komunikovať a 

spolupracovať s nositeľmi iných kultúr v bezpečnom prostredí.  

 

Vzťah prierezovej témy k vzdelávacím oblastiam 

Jazyk a jazyková komunikácia 

 zameranie na každodennú verbálnu komunikáciu ako kľúčový nástroj jednania v rôznych 

životných situáciách zameraných na uvedomenie si kultúrneho dedičstva 

 prehlbuje vzťah medzi verbálnou a neverbálnou zložkou komunikácie medzi rôznymi 

národmi 

 zameriavanie sa na rôzne etnická a ich špecifiká 

Človeka hodnoty 

 učí sa pozorovať a objavovať kultúrne dedičstvo 

Človek a spoločnosť 

 zameranie na jedinca, človeka v spoločnosti ako ovplyvňuje kultúrne bohatstvo svojho 

národa, štátu, náboženstva 

 ľudské vzťahy, zásady ľudského spolužitia medzi národmi 

Človek a príroda 
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 evolúcia ľudského správania, komunikácia človeka s prírodou,  

 zdôrazňuje väzby medzi človekom a prírodou a prepojenie kultúrneho dedičstva 

Umenie a kultúra 

 rozvoj zmyslového konania, kreativity, vnímania človeka  

 prispieva k vnímaniu estetickej kvality kultúry medzi národmi 

Zdravie a pohyb 

 zameranie na jedinca, jeho fyzickú stránku, sociálne vzťahy, komunikáciu 

a rozhodovanie sa v bežných situáciách so zameraním na rozhodovanie sa v bežných 

vypätých situáciách 

Človek a svet práce 

 zdokonaľovanie schopností týkajúcich sa spolupráce a komunikácie v tíme v rôznych 

situáciách  

 

Charakteristika prierezovej témy 

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.  

Prierezová téma Regionálna výchova používa prvky už existujúcich povinných predmetov ako 

sú prírodoveda, vlastiveda, výtvarná aj hudobná výchova a veku primeraným spôsobom 

zoznamuje žiakov s reáliami ich mikroregiónu a regiónu. Žiakov vedieme nielen k tomu, aby 

získali základné vedomosti o svojom najbližšom a širšom okolí a osvojili si základné zručnosti 

k poznávaniu okolitého prostredia, ale aj k tomu, aby si osvojili základné kultúrne, sociálne 

a ekologické postoje a návyky, či výtvarné zručnosti. Podmienkou úspešného učenia je získanie 

žiakov pre učebnú činnosť nenásilnou, prirodzenou motiváciou. Hlavným motívom učenia je 

radosť z osvojeného poznatku, z vyriešenia problému, objaveného postupu riešenia a zhotovenia 

netradičného výtvarného výrobku. Naša škola vyučuje regionálnu výchovu ako voliteľný 

predmet, ktorý je spracovaný samostatne. V prvom ročníku je regionálna výchova prepojená s 

hodinami etickej a náboženskej výchovy. 

 

Charakteristika prierezovej témy 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 
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Ochrana života a zdravia sa v základných školách realizuje prostredníctvom vyučovacích 

predmetov štátneho vzdelávacieho programu a obsahom samostatných organizačných foriem 

vyučovania – didaktických hier. Aplikuje sa v ňom učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou 

ochrany človeka a prírody (OČP). Z jeho obsahu bola vyčlenená ochrana prírody a dopravná 

výchova do iných vzdelávacích oblastí štátneho vzdelávacieho programu. Ochrana človeka a 

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

zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť 

vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.  

Kompetencie preberaného učiva zahŕňajú individuálne, medziľudské aspekty a pokrývajú formy 

správania, ktoré jednotlivec využíva na efektívnu a konštruktívnu účasť na spoločenskom živote 

v prípadoch riešenia konfliktov. Základné zručnosti v rámci tejto kompetencie zahŕňajú 

schopnosť účelne komunikovať v rozličných prostrediach a situáciách ohrozujúcich život a 

zdravie človeka. Tieto spoločenské a občianske kompetencie by mali ovplyvniť schopnosť 

žiakov zvládať stres a frustráciu, komunikáciu s inými ľuďmi a solidaritu pri riešení problémov 

širšej komunity ľudí.  

Absolvovaním učiva získavajú žiaci nevyhnutné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné na 

prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie. Učivo 

obsahuje opatrenia a popis činností pri záchrane života, zdravia a majetku obyvateľov pri 

odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Svojou humánnou podstatou má pre žiakov 

mimoriadny význam. Sebaochrana a vzájomná pomoc vychádza z práva každého občana byť 

včas varovaný pred hroziacim nebezpečenstvom varovnými signálmi, zabezpečený 

individuálnymi ochrannými prostriedkami, evakuáciou a ukrytím. Mimoriadna udalosť môže 

vzniknúť v rôznych častiach štátu kedykoľvek. Občania nemôžu očakávať okamžité poskytnutie 

pomoci. Z toho dôvodu musia byť schopní v rámci svojich možností chrániť svoje zdravie a 

poskytnúť pomoc iným osobám.  

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. 

Nevyhnutným predpokladom k tomu je aj poznávanie prírodného prostredia. Prioritne je učivo 

obsahom orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických 

havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň 

napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, 

terorizmu voči občanom nášho štátu.  

OBSAH A REALIZÁCIA UČIVA  

Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom:  

 - riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  
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 - zdravotná príprava  

 - pohyb a pobyt v prírode  

 

Na realizáciu učiva OZO sa využívajú viaceré organizačné formy:  

Didaktické hry (DH) v 1. – 4. ročníku sa konajú v prírode 1 raz v roku v trvaní 4 hodín. Pred DH 

realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 2 – 4 hodín podľa náročnosti 

plánovaných činností. Didaktické hry nezamieňame s cvičeniami v prírode v rámci telesnej 

výchovy - učivo z turistiky.  

Didaktické hry vykonávame po ročníkoch – triedach. Na komplexnejšie zabezpečenie 

uplatňovania učiva využívame ďalšie vzdelávacie a organizačné činnosti školy:  

 - vhodné témy z obsahu niektorých vyučovacích predmetov – medzipredmetové vzťahy,  

 - úlohy objektovej ochrany školy,  

 - rešpektovanie vnútorného poriadku školy,  

 - požiarne a poplachové smernice,  

 - zabezpečenie úrazovej zábrany a predlekárskej prvej pomoci,  

 - cvičenia v prírode v rámci TV,  

 - príprava učiteľov na proces v DH.  

 

Obsah tematických celkov  

1.ročník 

 a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

 - naša obec – všeobecná charakteristika;  

 - evakuácia školy v prípade ohrozenia – postup opustenia školy, miesto zhromaždenia, 

presun do bezpečného priestoru;  

 - signály civilnej ochrany a činnosť žiakov po ich vyhlásení;  

 - horľaviny a ich následky.  

 b) Zdravotná príprava  

 - vybavenie domácej lekárničky a jej využitie pri poskytnutí prvej pomoci; 

nebezpečenstvo svojvoľného použitia liekov;  

 - ošetrenie odrenín ruky, nohy, prstov a hlavy;  

 - privolanie pomoci k zranenému;  

 - význam symbolu Červený kríž.  

 c) Pohyb a pobyt v prírode  

 - orientácia v mieste školy a jej okolí;  
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 - určenie svetových strán podľa slnka;  

 - významné budovy a ich účel – zdravotné stredisko, lekáreň, pošta, telefón; predajne, 

železničná a autobusová stanica, miestny úrad;  

 - historické objekty našej obce – pamätné domy, zrúcaniny, pamätníky, múzeá, galérie;  

 - poznávanie zelene v okolí obce;  

 - správanie sa k osamelým zvieratám  

 

Obsah tematických celkov  

2.ročník 

 a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

 - možnosti vzniku mimoriadnych udalostí v prírode a na objektoch;  

 - druhy signálov civilnej ochrany a činnosť žiakov na vyhlásenie varovného signálu 

„Všeobecné ohrozenie“;  

 - evakuácia školy v prípade ohrozenia požiarom;  

 - protipožiarne stanovište, kde sa nachádza zbor požiarnej ochrany a spôsob jeho 

privolania;  

 - nebezpečenstvá pri zaobchádzaní s elektrickým a plynovým zariadením;  

 - zápalky, zapaľovače a horľaviny.  

 b) Zdravotná príprava  

 - kedy a kadiaľ do zdravotného strediska;  

 - správanie sa v čakárni, u lekára a pri školských lekárskych prehliadkach;  

 - pomoc lekárov chorým a zraneným;  

 - ochrana pred chorobami, účelné obliekanie;  

 - ochrana a prvá pomoc pri zistení kliešťa, uštipnutí zmijou, osou a včelou.  

 c) Pohyb a pobyt v prírode  

 - význam vody v prírode, pitie povrchovej vody;  

 - jedovaté rastliny, jedovaté huby;  

 - zásady správneho a bezpečného správania sa v prírode;  

 - zvieratá vo voľnej prírode, nebezpečenstvo besnoty;  

 - značenie turistických chodníkov.  

  

Obsah tematických celkov  

3.ročník 

 a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  
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 - evakuácia žiakov pri ohrození školy a jej okolia – prírodné katastrofy, živelné pohromy 

a výhražné správy;  

 - varovné signály CO a činnosť žiakov pri ich vyhlásení;  

 - druhy mimoriadnych udalostí a spôsob ich vyhlasovania;  

 - poloha školy, ulice, oboznámenie sa so zdrojmi ohrozenia.  

 b) Zdravotná príprava  

 - všeobecné zásady ochrany zdravia aplikované na časti ľudského tela a časti tváre; 

starostlivosť o chrup;  

 - hygiena tela, bielizne, šiat;  

 - správna životospráva – jedlo, spánok, oddych, učenie;  

 - ošetrovanie a obväzovanie prstov ruky, lakťa, oka, hlavy.  

 c) Pohyb a pobyt v prírode  

 - okolie našej obce, stanovište našej školy;  

 - orientácia podľa poludňajšieho tieňa;  

 - približné určovanie významných budov a iných dominánt v okolí podľa svetových 

strán;  

 - tvary zemského povrchu – rovina, pahorkatina, vysočina, kopec, hora, úbočie, svah, 

úpätie;  

 - chránené územie, objekty a prírodné útvary v obci a jej okolí.  

 

Obsah tematických celkov  

4.ročník 

 a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

 - nebezpečné látky v okolí školy (amoniak, chlór a pod.), zásady ochrany, prvá pomoc pri 

zasiahnutí organizmu; 

 - činnosť pri varovných signáloch CO;  

 - zásady vykonania čiastočnej hygienickej očisty.  

 b) Zdravotná príprava  

 - starostlivosť o vitálne ústroje ľudského organizmu;  

 - zdravie a choroby, nákazlivé choroby a ochrana pred nimi;  

 - obväzovanie nohy, kolena, lýtka, stehna;  

 - jednoduché obväzovanie obvínadlami a šatkami pri povrchovom poranení rúk, nôh, 

prstov.  

 c) Pohyb a pobyt v prírode  
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 - určovanie hraníc SR a susediacich štátov na mape;  

 - určovanie nadmorských výšok na mape okolia;  

 - jednoduchý odhad krátkych vzdialeností;  

 - jednoduchý náčrt pochodu, kresba okolia stanovišťa – panoráma;  

 - čítanie z mapy – podľa farieb a topografických značiek;  

 - určovanie svetových strán na mape a podľa mapy;  

 - starostlivosť o lesné zvieratá a vtáctvo;  

 - význam čistého ovzdušia pre človeka a prírodu;  

Obsahový štandard:  

 Naša obec – všeobecná charakteristika. Varovný signál. Povinnosti a činnosti žiakov pri 

vyhlásení signálov pri vzniku mimoriadnych udalostí. Spôsob evakuácie školy v prípade 

ohrozenia požiarom. Základné druhy horľavín a ich následky.  

 

Výkonový štandard:  

1. Varovné signály a činnosť žiakov po varovaní  

Poznať signál „Všeobecné ohrozenie“ a činnosť po jeho vyhlásení.  

Povedz, ako sa dozvieš o hroziacom nebezpečenstve.  

Uveď, aký tón vydáva siréna pri signáli „Všeobecné ohrozenie“.  

Povedz, čím sa líši signál „Všeobecné ohrozenie“ od signálu „Ohrozenie vodou“.  

2. Evakuácia školy v prípade ohrozenia  

Poznať činnosti pri opustení školy v prípade ohrozenia.  

Vymenuj, ktoré materiály v škole, triede sú horľavé.  

Ukáž, kde stojíš v skupine pred odchodom z triedy.  

Povedz, ktorou cestou pôjdeš z triedy po vyhlásení signálu v prípade ohrozenia.  

Uveď príklad, kedy sa evakuuje škola.  

Urči miesto, kde sa nachádza sklad civilnej ochrany.  

Obsahový štandard:  

Možnosti vzniku mimoriadnych udalostí. Druhy varovných signálov. Opatrenia na ochranu 

životov, zdravia a majetku pri vzniku mimoriadnej udalosti. Spôsob evakuácie.  

Pravidlá správania sa v prípade ohrozenia požiarom. Protipožiarne stanovište. Nebezpečenstvo 

hroziace pri manipulácii so zápalkami, zapaľovačmi a horľavinami, s elektrickým a plynovým 

zariadením.  

Výkonový štandard:  

1. Mimoriadne udalosti – možnosti vzniku  



 
 

40 

Poznať riziká, ktoré ohrozujú život, zdravie, majetok.  

Charakterizuj svojimi slovami pojem mimoriadna situácia, udalosť.  

Povedz aspoň dve možnosti vzniku mimoriadnej udalosti v prírode a na objektoch.  

Povedz, kde v blízkosti školy a tvojho bydliska môže dôjsť k vzniku mimoriadnej udalosti.  

Urči, ako znie tón pri vyhlásení varovného signálu „Všeobecné ohrozenie“.  

2. Požiarna ochrana  

Osvojiť si pravidlá evakuácie pri ohrození požiarom.  

Popíš únikovú cestu v prípade vyhlásenia evakuácie pri vzniku požiaru.  

Uveď, kto a ako vyhlási signál „Horí“ na škole.  

Povedz, komu a ako je potrebné ohlásiť požiar.  

Poznať nebezpečenstvo pri manipulácii s materiálom umožňujúcim vznik požiaru.  

Vysvetli nebezpečenstvo použitia otvoreného ohňa v blízkosti horľavých a výbušných látok.  

Urči, kde v škole sú umiestnené hasiace prístroje.  

Povedz, čo všetko je potrebné skontrolovať pred odchodom z domu do školy, aby nedošlo k 

požiaru.  

3. Prostriedky individuálnej ochrany  

Poznať základné prostriedky ochrany jednotlivca.  

Vymenuj bežné dosiahnuteľné prostriedky ochrany jednotlivca.  

Povedz, pomocou čoho a ako sa zisťuje veľkosť ochrannej masky.  

Obsahový štandard:  

Charakteristika jednotlivých druhov mimoriadnych udalostí. Druhy a spôsob vyhlásenia 

varovných signálov. Opatrenia na ochranu životov, zdravia a majetku pri vzniku mimoriadnej 

udalosti. Možné zdroje ohrozenia vzhľadom na polohu školy. Spôsob evakuácie v prípade 

ohrozenia školy a jej okolia – havária, živelná pohroma, katastrofa. Povinnosti žiakov pri 

organizácii evakuácie.  

Výkonový štandard:  

1. Mimoriadne udalosti  

Poznať druhy mimoriadnych udalostí a spôsob ich vyhlásenia.  

Charakterizuj živelnú pohromu, haváriu, katastrofu.  

Povedz, čo urobíš keď zaznie siréna a nenachádzaš sa v škole ani doma, ale vonku.  

Povedz, ako sa dozvieš o hroziacom nebezpečenstve a vzniku mimoriadnej udalosti.  

Uveď, ako dlho počuť sirénu pri signáli „Všeobecné ohrozenie“.  

Uveď miesta možností vzniku mimoriadnych udalostí v okolí školy, bydliska.  

Vymenuj najčastejšie požiarne nedostatky (poruchy) v škole, v domácnosti.  
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2. Evakuácia  

Osvojiť si základné zákony pri evakuácii školy.  

Povedz, ako sa môžeme evakuovať z ohrozeného priestoru.  

Vymenuj, ktoré veci sa odporúčajú vziať si zo sebou pri evakuácii – evakuačná batožina.  

Uveď hmotnosť evakuačnej batožiny pre deti.  

Obsahový štandard:  

Nebezpečné (zdraviu škodlivé) látky. Možnosti výskytu nebezpečných látok v okolí školy. 

Predlekárska pomoc v prípade zasiahnutia organizmu zdraviu škodlivými látkami. Opatrenia na 

ochranu životov, zdravia v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. Čiastočná hygienická očista a 

jej význam pre ochranu zdravia. Detské ochranné prostriedky (ochranná maska, kazajka, vak), 

ich význam a použitie.  

Výkonový štandard:  

1. Nebezpečné látky – druhy, zásady ochrany  

Získať prehľad o nebezpečných látkach vyskytujúcich sa v okolí školy a bydliska.  

Vymenuj aspoň tri priemyselné podniky (závody), ktoré v okolí školy a bydliska pracujú s 

nebezpečnými látkami.  

Povedz, ktoré zdraviu škodlivé látky poznáš.  

Urči, v ktorom smere sa šíri nebezpečná látka pri poveternostných podmienkach a ktorým 

smerom opustíš ohrozený priestor.  

Povedz, načo môžu byť použité nebezpečné látky v prípade teroristického útoku.  

2. Detské prostriedky individuálnej ochrany  

Poznať základné prostriedky ochrany detí.  

Vymenuj najzákladnejšie prostriedky detskej ochrany dýchacích ciest a očí.  

Vymenuj najznámejšie prostriedky na improvizovanú ochranu celého tela.  

Urči, v akej polohe je maska v prípade jej nasadenia.  

Uveď základné činnosti pri čiastočnej hygienickej očiste tela a vysvetli jej význam.  

 
T e m a t i c k ý c e l o k  

Pohyb a pobyt v prírode  

 

Obsahový štandard:  

Orientácia v mieste školy a jej okolí. Osvojiť si vedomosti, zručnosti a pohyb v teréne podľa 

prírodných úkazov. Základné informácie o významných budovách a ich účele. Historické 

objekty v obci a jej okolí.  
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Výkonový štandard:  

1. Orientácia v mieste školy a jej okolí  

Poznať svoju školu.  

Uveď názov ulice, na ktorej sídli škola.  

Urči miesto tvojej triedy v budove školy.  

Ukáž na pláne školy jedáleň, telocvičňu, východ z budovy.  

Poznať okolie školy.  

Vymenuj najmenej dve ulice, ktorými prechádzaš cestou z domu do školy.  

Uveď presnú adresu svojho bydliska.  

2. Určovanie svetových strán  

Poznať svetové strany  

Ukáž, kde na obzore vychádza a kde zapadá slnko.  

Vysvetli určovanie svetových strán podľa slnka.  

3. Významné budovy a ich účel  

Poznať významné budovy v mieste bydliska a školy.  

Popíš presné miesto, kde sa nachádza zdravotné stredisko v obci.  

Uveď približné miesto pošty.  

Vymenuj dopravné prostriedky, pomocou ktorých sa dostaneš do školy.  

Zhotov jednoduchý náčrt dôležitých budov v okolí školy a mieste bydliska.  

Obsahový štandard:  

Význam vody v prírode a jej konzumácia. Zásady správneho a bezpečného správania sa v 

prírode. Jedovaté huby. Značenie turistických chodníkov.  

Výkonový štandard:  

1. Príroda – charakteristika a význam  

Charakterizovať význam vody v prírode.  

Povedz, ktorá rieka preteká v mieste tvojho bydliska, alebo okolí.  

Povedz, čím sa znečisťuje voda v prírode.  

Poznať jedovaté huby.  

Rozlíš jedovaté huby na obrázku.  

2. Správanie sa a pohyb v prírode  

Poznať zásady pohybu a pobytu v prírode.  

Povedz, prečo nemáme poškodzovať prírodu.  

Opíš možné následky nesprávneho ukrytia pred bleskom.  

Poznať turistické chodníky.  
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Urči miesto, kde sa nachádza najbližší turistický chodník v okolí školy, obce.  

Popíš, ako sa označujú turistické chodníky.  

Obsahový štandard:  

Okolie obce, chránené územia, objekty a prírodné útvary. Orientácia podľa poludňajšieho tieňa. 

Hlavné a vedľajšie svetové strany. Významné budovy a dominanty v okolí. Tvary zemského 

povrchu.  

Výkonový štandard:  

1. Orientácia v teréne  

Poznať stanovište a okolie školy.  

Urči najvýhodnejšie miesto v okolí školy na pozorovanie.  

Povedz, ako určujeme svetové strany podľa tieňa.  

Urči hlavné svetové strany podľa poludňajšieho tieňa.  

Vymenuj hlavné a vedľajšie svetové strany.  

Určiť významné budovy podľa svetových strán.  

Ukáž hlavné svetové strany pred vchodom do školy.  

Nakresli, čo dôležité sa nachádza severne, východne, západne a južne od vchodu do školy.  

Povedz, ktoré sú hlavné časti kompasu, alebo buzoly.  

Urči, na ktorú svetovú stranu ukazuje tmavý koniec strelky.  

Urči pomocou kompasu alebo buzoly, čo sa nachádza od vášho stanovišťa na vedľajších 

svetových stranách.  

2. Tvárnosť krajiny  

Charakterizovať tvárnosť okolia obce, mesta.  

Uveď rozdiel medzi rovinou a pahorkatinou.  

Povedz, ktorý je najvyšší vrch v okolí obce.  

Opíš Vysoké Tatry z hľadiska tvárnosti.  

Obsahový štandard:  

Hranice Slovenskej republiky a ich poloha k susedným štátom na mape. Význam čistého 

ovzdušia pre človeka a prírodu. Základné zásady pri táborení v prírode. Základné úkony práce s 

mapou – určovanie svetových strán podľa mapy, čítanie z mapy podľa farieb a základných 

topografických značiek, určovanie nadmorských výšok a jednoduchý odhad krátkych 

vzdialeností. Jednoduchý náčrt pochodu, panoramatický náčrt.  

Výkonový štandard:  

1. Mapy, základné činnosti pri práci s mapou  

Vedieť základné úkony pri práci s mapou.  
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Urči na mape sever a ostatné svetové strany.  

Uveď štáty, s ktorými máme spoločné hranice.  

Ukáž na mape miesto kde žiješ.  

Poznať základné topografické značky a čítanie z mapy.  

Urči na mape Slovenska najznámejšiu nížinu a vysočinu.  

Uveď farbu, ktorá sa používa pre označenie riek a jazier na mape.  

Nájdi na mape dve jaskyne.  

Poznať obsah mapy.  

Povedz, podľa čoho určíš, kde je na mape sever.  

Povedz, akou topografickou značkou sa značí obec, cesty a železnice.  

Ukáž na mape vrstevnicu a charakterizuj ju.  

Urči výškový rozdiel dvoch ľubovoľných bodov na mape.  

2. Typy náčrtov a zhotovenie jednoduchého náčrtu  

Zhotovenie jednoduchých náčrtov pochodu.  

Nakresli jednoduchý plán (situačný náčrt) ulice, na ktorej sa nachádza škola.  

Popíš rozdiel medzi situačným a panoramatickým náčrtom.  

Vedieť vysvetliť odhad vzdialeností.  

Urči dĺžku svojho kroku a dvojkroku.  

Opíš spôsob jednoduchého odhadu vzdialenosti krokovaním.  

 

T e m a t i c k ý c e l o k  

Zdravotná príprava  

Obsahový štandard:  

Význam poskytnutia prvej pomoci. Vybavenie domácej lekárničky a jej využitie. 

Nebezpečenstvo svojvoľného použitia liekov. Význam symbolu Červený kríž. Spôsob privolania 

pomoci k zranenému. Ošetrenie jednoduchých poranení rúk, nôh a hlavy.  

Výkonový štandard:  

1. Prvá pomoc s použitím domácej lekárničky  

Poznať a charakterizovať prvú pomoc.  

Povedz, komu je potrebné nahlásiť úraz.  

Nakresli znak (symbol) Červeného kríža, ktorý vidíš na lekárničke.  

Poznať funkciu domácej lekárničky.  

Povedz, prečo deti nesmú svojvoľne užívať lieky.  

Vymenuj tri lieky alebo zdravotné pomôcky, ktoré by nemali chýbať v domácej lekárničke.  
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Uveď tri najdôležitejšie obväzové pomôcky.  

Povedz, kde všade by nemala chýbať lekárnička.  

2. Jednoduché rany  

Poznať postup ošetrenia jednoduchých poranení.  

Urči, akým prostriedkom vyčistíš ranu.  

Vysvetli, na čo slúžia rýchloobväzy (náplasti).  

Ukáž na spolužiakovi ošetrenie odreniny chrbta ruky.  

Obsahový štandard:  

Návšteva lekára v zdravotnom stredisku. Správanie sa v zdravotníckych zariadeniach. Úloha 

lekára pri pomoci chorým a zraneným. Prevencia pred chorobami a preventívne opatrenia proti 

uštipnutiu hmyzom.  

Výkonový štandard:  

1. Významné strediská z hľadiska zdravotnej prevencie a liečenia  

Poznať významné zdravotnícke zariadenia.  

Uveď, kde sa nachádza zdravotné stredisko v mieste tvojho bydliska.  

Opíš, na aký účel slúži ľuďom nemocnica.  

Vysvetli, ako sa správať v čakárni u lekára.  

2. Starostlivosť o zdravie  

Poznať zásady starostlivosti o zdravie.  

Vysvetli význam povolania lekár.  

Uveď, akých lekárov si navštívil a ako pomáhajú chorým a raneným.  

Povedz, ktorým športom si upevňuješ zdravie.  

Uveď, aká strava je pre človeka najzdravšia.  

3. Nepríjemné poranenia  

Poznať zásady ošetrenia nepríjemných poranení.  

Uveď, na aké poranenie použiješ studený obklad.  

Povedz, pomocou čoho vytiahneš žihadlo zapichnuté v koži.  

Povedz názov jediného jedovatého hada u nás.  

Charakterizuj, ako vyzerá miesto so zahryznutým kliešťom.  

Obsahový štandard:  

Zásady ochrany zdravia. Hygiena tela a starostlivosť o chrup. Správna životospráva. Ošetrovanie 

a obväzovanie rán na prstoch ruky, lakťa, oka a hlavy.  

Výkonový štandard:  

1. Ochrana zdravia  
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Poznať časti ľudského tela a zásady správnej životosprávy.  

Vymenuj hlavné časti ľudského tela.  

Povedz, ako sa máš správne starať o svoje zuby.  

Povedz, prečo človek potrebuje pravidelný a dostatočný spánok.  

Vymenuj základné zásady správnej životosprávy.  

2. Prvá pomoc pri poranení hornej končatiny a hlavy  

Poznať zásady ošetrenia a obväzovania.  

Vysvetli, prečo je potrebné každé poranenie okamžite ošetriť.  

Popíš, ako by si ošetril povrchové poranenie hlavy.  

Ukáž na spolužiakovi ošetrenie odreniny lakťa.  

Na poranené prsty ruky použi správny obväz.  

Obsahový štandard:  

Základné životné funkcie ľudského organizmu a ich význam. Hodnota zdravia, nákazlivé 

choroby a ochrana pred nimi. Pojmy prvej pomoci. Obväzová technika kolena a lýtka. Použitie 

trojrohej šatky pri znehybnení hornej končatiny. Zásady poskytovania prvej pomoci pri 

jednoduchých poraneniach.  

Výkonový štandard:  

1. Základné životné funkcie  

Poznať, kedy človek potrebuje prvú pomoc.  

Povedz, čo patrí k základným životným funkciám ľudského tela.  

Uveď, ako realizujeme kontrolu vedomia.  

Ukáž na spolužiakovi, kde položíme ruky pri kontrole dýchania.  

Ukáž miesta, kde nahmatáme pulz.  

2. Praktické precvičenie obväzovej techniky pri jednoduchých poraneniach horných a dolných 

končatín  

Poznať zásady obväzovej techniky.  

Uveď, kedy používame obvínadlo a kedy šatkový obväz.  

Vysvetli, na čo musíme dávať pozor pri prikladaní obvínadla.  

Demonštruj, ako sa prikladá obvínadlo.  

Ukáž dva spôsoby ako upevníme koniec obvínadla.  

Demonštruj na spolužiakovi špirálový obväz lýtka a znehybnenie hornej končatiny trojrohou 

šatkou.  

 

Charakteristika prierezovej témy 
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TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

Prierezová téma rozvíja kompetencie žiakov tak, aby sa naučili komunikovať, argumentovať, 

používať a spracovať informácie z rôznych zdrojov, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje 

schopnosti a možnosti. Učíme žiakov spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj 

prácu skupiny, vytvoriť nejaký produkt.  

Dôležité je, aby sa žiaci naučili zorganizovať si vlastnú prácu a prácu skupiny (rozdeliť si 

úlohy). Vedieme ich k riešeniu problémov, s ktorými sa v priebehu riešenia úlohy stretnú, učíme 

ich pomenovať predpokladané výsledky a možnosti a hľadať spôsob ich overenia. Žiaci sa učia 

prezentovať výsledky svojej práce písomnou, grafickou aj verbálnou formou a použitím 

informačných a komunikačných technológií.  

Žiaci realizujú rôzne tematické projekty v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov, prípadne 

projekty, ktoré spájajú poznatky z viacerých predmetov – samostatne alebo v skupinách. 

Dôležitou súčasťou projektu je aj jeho prezentácia formou primeranou veku a postihnutiu žiaka.  

 

Vzťah prierezovej témy k vzdelávacím oblastiam 

Jazyk a jazyková komunikácia 

 zameranie na každodennú verbálnu komunikáciu ako kľúčový nástroj jednania v rôznych 

životných situáciách 

 prehlbuje vzťah medzi verbálnou a neverbálnou zložkou komunikácie a rozširuje 

špecifické aplikácie jazyka o sociálne zručnosti, ekológiu a iné predmety 

Človeka hodnoty 

 prostredníctvom tém o sebapoznaní, o sebapoznaní, sebaprijatí, o sebarealizácii, 

o udržaní psychického zdravia 

 o  komunikácii a medziľudských vzťahov   uvedomovanie si seba a ostatných pri 

prejavoch ústneho a písomného prejavu 

Človek a spoločnosť 

 zameranie na jedinca, človeka v spoločnosti 

 ľudské vzťahy, zásady ľudského spolužitia  

Človek a príroda 

 evolúcia ľudského správania, komunikácia človeka s prírodou, sebaregulácia konania ako 

základný ekologický princíp 

Umenie a kultúra 

 rozvoj zmyslového konania, kreativity, vnímania a utvárania mimo umeleckého estetična, 

estetické správanie v medzinárodných vzťahov 
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 rozvoj výchov a tréningových postupov 

Človek a svet práce 

 zdokonaľovanie schopností týkajúcich sa spolupráce a komunikácie v tíme v rôznych 

situáciách 

 zdokonaľovanie sa v praktických zručnostiach  

 

Implementácia: hlavný štandard finančnej gramotnosti 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 

Národný štandard finančnej gramotnosti rozvíja poznatky, zručnosti a skúsenosti potrebné na 

rozširovanie svojich vedomostí a osobných financiách. 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. Je to stav 

neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné 

udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie. 

 

Aplikácia do 1. ročníka 

T e m a t i c k ý c e l o k  

1. Človek vo sfére peňazí  

Matematika:  

Pomenovať základné ľudské hodnoty. (slovné úlohy)  

Prírodoveda:  

Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje 

vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti.  

Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho správania sa 

domácnosti. Osvojiť si potrebu hospodárneho zaobchádzania s pomôckami a predmetmi v škole 

aj mimo nej.  

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí  

Výlety, exkurzie  

Opísať, ktoré druhy osobných informácií by nemali byť odhalené tretím osobám. Opísať možné 

dôsledky takéhoto odhalenia.  

Prírodoveda:  

Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti.  

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

Prírodoveda:  
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Vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny.  

Opísať príklady základných životných potrieb.  

Opísať svoju predstavu, čo sú to osobné príjmy človeka.  

Matematika:  

Vysvetliť na jednoduchom príklade vzťah človeka a rodiny k peniazom.  

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi  

Prírodoveda  

Vysvetliť svoju predstavu o tom, čo je majetok.  

Náboženská výchova  

Opísať, ktoré charitatívne organizácie žiak vo svojom okolí pozná.  

Slovenský jazyk a literatúra  

Opísať, čo je povolanie a zamestnanie.  

 

Aplikácia do 2. ročníka 

T e m a t i c k ý c e l o k  

1. Človek vo sfére peňazí  

Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie 

a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia 

životných potrieb.  

 - kompetencia: Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými 

potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia.  

 - kompetencia : Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z 

prostriedkov jej vyjadrenia.  

 - kompetencia : Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, chudoby a 

dedenia chudoby.  

 - kompetencia: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne.  

 - kompetencia : Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými 

potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Pomenovať základné ľudské hodnoty. Pomenovať základné ľudské potreby.  

 - kompetencia : Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z 

prostriedkov jej vyjadrenia.  

Očakávania, že žiak je schopný:  
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Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje 

vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti.  

 - kompetencia : Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, chudoby a 

dedenia chudoby.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Opísať príklady bohatstva a chudoby.  

 - kompetencia : Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho správania sa v 

domácnosti. Osvojiť si potrebu hospodárneho zaobchádzania s pomôckami a predmetmi v škole 

aj mimo nej.  

Využitie v predmete: Prírodoveda, Matematika, Vlastiveda, Slovenský jazyk a literatúra  

 2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí  

Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných financiách.  

 - kompetencia : Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.  

 - kompetencia : Kontrolovať osobné informácie.  

 - kompetencia : Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov.  

 - kompetencia: Vedieť stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov.  

 - kompetencia : Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných dôsledkov. Uviesť príklady, ako byť 

finančne zodpovedným mladým človekom  

 - kompetencia : Kontrolovať osobné údaje a informácie.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Opísať, ktoré druhy osobných informácií by nemali byť odhalené tretím osobám. Opísať možné 

dôsledky takéhoto odhalenia.  

 - kompetencia : Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti. Stanoviť si merateľné krátkodobé finančné 

ciele. Vymedziť jednotlivé kroky pomocou zhodnotenia alternatív. Používať rozhodovanie pri 

krátkodobých cieľoch.  

 - kompetencia : Vedieť stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebiteľov.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Vysvetliť podmienky na vrátenie výrobkov v miestnych obchodoch.  



 
 

51 

Využitie v predmete: Vlastiveda, Matematika, Informatická výchova  

  

Aplikácia do 3. ročníka 

T e m a t i c k ý c e l o k  

1. Človek vo sfére peňazí  

Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a 

na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných 

potrieb.  

Čiastková kompetencia 1: Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými 

potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia.  

Čiastková kompetencia 2: Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z 

prostriedkov jej vyjadrenia.  

Čiastková kompetencia 3: Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, chudoby 

a dedenia chudoby.  

Čiastková kompetencia 4: Popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v ekonomickej 

oblasti.  

Čiastková kompetencia 5: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne.  

Čiastková kompetencia 1: Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými 

potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia.  

-zodpovednosť za existenciu, práca, povinnosť, samostatnosť  

Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Pomenovať základné ľudské hodnoty - život, 

zdravie, rodina,...  

Pomenovať základné ľudské potreby – jedlo, šatstvo, veci osobnej potreby, hračky, teplo,…  

-peniaze  

Čiastková kompetencia 2: Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z 

prostriedkov jej vyjadrenia. - odmena  

Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú 

životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti.  

Čiastková kompetencia 3: Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, 

chudoby a dedenia chudoby.  

Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Opísať príklady bohatstva a chudoby.  

Čiastková kompetencia 4: Popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v 

ekonomickej oblasti.  
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Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Vedieť stručne popísať ekonomickú sféru 

človeka a rodiny.  

Čiastková kompetencia 5: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne.  

Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania 

s osobnými vecami, hospodárneho správania sa v domácnosti. Osvojiť si potrebu hospodárneho 

zaobchádzania s pomôckami a predmetmi v škole aj mimo nej.  

- cena predmetov, dopad na prírodu a človeka  

Využitie v predmete: SJL (čítanie), Prírodoveda, Vlastiveda  

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí  

Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných financiách.  

Čiastková kompetencia 1: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.  

Čiastková kompetencia 2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov.  

Čiastková kompetencia 3: Kontrolovať osobné informácie.  

Čiastková kompetencia 4: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov. 

Čiastková kompetencia 5: Vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu o finančných 

záležitostiach.  

Čiastková kompetencia 6: Vedieť stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov.  

Čiastková kompetencia 1: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.  

-význam peňazí, priority tovarov  

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich 

možných dôsledkov. Uviesť príklady, ako byť finančne zodpovedným mladým človekom.  

Čiastková kompetencia 2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov.  

-slovo re- KLAM-a –nie všetko, čo sa v nej uvádza je pravda  

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Uviesť príklady, prečo sa oplatí jednotlivcovi byť 

dobre finančne informovaný. Opísať zdroje finančných informácií.  

Čiastková kompetencia 3: Kontrolovať osobné údaje a informácie. – kľúč od domu, cenné veci 

v dome...  

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať, ktoré druhy osobných informácií by nemali 

byť odhalené tretím osobám. Opísať možné dôsledky takéhoto odhalenia.  

Čiastková kompetencia 4: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov. -

poznať priority pri míňaní peňazí, kupovať len to, na čo mám peniaze  

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich 

dôležitosti. Stanoviť si merateľné krátkodobé finančné ciele. Vymedziť jednotlivé kroky 

pomocou zhodnotenia alternatív. Používať rozhodovanie pri krátkodobých cieľoch.  
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Čiastková kompetencia 5: Vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu o finančných 

záležitostiach.  

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Uviesť príklady míňania peňazí u detí 

predchádzajúcich generácií. Porozprávať o hodnotách a postojoch predchádzajúcich generácií na 

základe ich osobných príbehov o peniazoch.  

Čiastková kompetencia 6: Vedieť stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebiteľov. 

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť podmienky na vrátenie výrobkov v 

miestnych obchodoch.  

-pojem záručný list, záručná doba, kupovať kvalitné výrobky, zisťovať dôvody zlacneného 

tovaru, reklamovať chybný tovar  

Využitie v predmete: SJL (čítanie), Prírodoveda, Vlastiveda  

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

Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny. 

Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.  

Čiastková kompetencia 1: Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské 1 2  

potreby.  

Čiastková kompetencia 2: Porozumieť a orientovať sa v problematike zabezpečovania životných 

( ekonomických) potrieb jednotlivca a rodiny.  

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska 

uspokojovania životných potrieb.  

Čiastková kompetencia 4: Identifikovať zdroje osobných príjmov.  

Čiastková kompetencia 5: Orientovať sa v modeloch zabezpečenia jednotlivca a rodiny 

peniazmi. Čiastková kompetencia 6: Opísať faktory ovplyvňujúce výšku čistej mzdy.  

Čiastková kompetencia 7: Poznať základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti a inšpirovanie 

sa úspešnými osobnosťami a uplatňovanie ich postupov.  

Čiastková kompetencia 1: Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby.  

-dopĺňať si vzdelanie počas života, prispôsobovanie sa rodiny dobe, v ktorej žijeme  

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby.  

Čiastková kompetencia 2: Porozumieť a orientovať sa v problematike zabezpečovania 

životných ( ekonomických) potrieb jednotlivca a rodiny.  

-škola – vzdelanie – práca – peniaze – životné potreby  

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať príklady základných životných potrieb.  
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Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska 

uspokojovania životných potrieb. Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať, čo je 

povolanie a zamestnanie.  

Čiastková kompetencia 4: Identifikovať zdroje osobných príjmov.  

-mzda, naturálie, brigáda  

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať svoju predstavu, čo sú to osobné príjmy 

človeka.  

Čiastková kompetencia 5: Orientovať sa v modeloch zabezpečenia jednotlivca a rodiny 

peniazmi. Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť na jednoduchom príklade 

vzťah človeka a rodiny k peniazom.  

-nerovnaký príjem, nestálosť príjmu, počet zamestnaní, rozdiel výšky príjmov podľa pracovného 

zaradenia, možnosť príjmu žiaka - štipendium  

Čiastková kompetencia 7: Poznať základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti, inšpirované 

úspešnými osobnosťami a uplatňovanie ich postupov. Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 

1: Vysvetliť príklady úspešnosti a neúspešnosti človeka v živote.  

-kvalifikovaný pracovník – odborník vo svojom obore- ohodnotenie, porovnanie žiak v škole 

známky  

Využitie v predmete: SJL (čítanie), Prírodoveda, Vlastiveda 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi  

Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti.  

Čiastková kompetencia 1: Vypracovať osobný finančný plán.  

Čiastková kompetencia 2: Vypracovať systém na udržiavanie a používanie finančných 

záznamov. Čiastková kompetencia 3: Popísať spôsob používania rôznych metód platenia.  

Čiastková kompetencia 4: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o 

nákupe.  

Čiastková kompetencia 5: Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu.  

Čiastková kompetencia 6: Uvedomiť si účel a dôležitosť závetu.  

Čiastková kompetencia 1: Vypracovať osobný finančný plán. 1 5  

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Porozprávať, aké môžu byť výdavky na domácnosť 

a aké môžu byť zdroje príjmov v domácnosti.  

Riadenie rizika a poistenie  

Používanie primeraných stratégií riadenia rizík.  

Čiastková kompetencia 1: Pochopiť pojem riziko, vedieť identifikovať základné druhy rizík a 

vysvetliť základné metódy riadenia rizík.  
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-podomový predaj, značkový tovar, ázijskí predajcovia  

Čiastková kompetencia 2: Zohľadniť vplyv finančných kríz na hospodárenie jednotlivca a 

rodiny.  

Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť systém zabezpečenia pre prípad zdravotne a sociálne 

nepriaznivej situácie a staroby.  

Čiastková kompetencia 4: Vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným (komerčným) 

poistením. Vymenovať povinné a nepovinné druhy verejného poistenia. Charakterizovať 

zdravotné poistenie a sociálne poistenie a v rámci neho nemocenské poistenie, dôchodkové 

poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.  

Čiastková kompetencia 5: Vysvetliť v rámci súkromného poistenia podstatu a význam 

poistenia majetku, zodpovednosti za spôsobené škody, úrazového a životného poistenia.  

Čiastková kompetencia 2: Zohľadniť vplyv finančných kríz na hospodárenie jednotlivca a 

rodiny. Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať na jednoduchých príkladoch 

existenciu vonkajších vplyvov na človeka.  

 

Aplikácia do 4. ročníka 

T e m a t i c k ý c e l o k  

Uviesť príklady míňania peňazí u detí predchádzajúcich generácií.  

Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch.  

Opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť.  

Prírodoveda  

Pomenovať základné ľudské hodnoty. Pomenovať základné ľudské potreby 

Opísať, ktoré druhy osobných informácií by nemali byť odhalené tretím osobám.  

Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti.  

Vlastiveda  

Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje 

vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti.  

Opísať, čo je povolanie a zamestnanie.  

Slovenský jazyk a literatúra  

Opísať, čo znamená pojem ľudská práca. Pomenovať základné charakteristiky bohatstva a 

chudoby vo vzťahu k peniazom – slohová zložka  

Vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných záležitostiach môže pomôcť predchádzať 

konfliktom. 

Opísať pozitívne a negatívne stránky sporenia na krátkodobé a strednodobé ciele.  
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Analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia  

Uviesť príklady, ako vzdelanie alebo praktické zručnosti môžu ovplyvniť príjem počas života.  

Inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 

Vnútorná školská kontrola je vo všeobecnosti zameraná na všetkých zamestnancov špecificky 

formou hospitačnej činnosti na samostatnú výchovno- vzdelávaciu činnosť, ktorá zahŕňa učenie 

pedagógov i učenie žiakov. Tieto dve zložky je potrebné pozorovať a hodnotiť v ich vzájomné 

pôsobenie.  Výsledky pedagogickej práce sa odrážajú v správaní a konaní detí a naopak. 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy  

 

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú 

väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú 

jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať 

pri odstránení nedostatkov.  

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.  

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa 

bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. 

Hodnotenie sa robí na základe kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka.  

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 
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Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodického pokynu 

č.22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ. Pravidlá hodnotenia našich žiakov sú 

stanovené pre celé vzdelávanie na našej škole a sú záväzné pre všetkých vyučujúcich našej 

školy. 

 

Všeobecné zásady hodnotenia žiakov môžeme zhrnúť do daných bodov:  

 Cieľom a základom každého hodnotenia je poskytnúť žiakovi spätnú väzbu, t.j. čo sa naučil, 

zvládol, v čom sa zlepšil, v čom pochybil a ako postupovať ďalej. 

 Hodnotenie by malo viesť k pozitívnemu vyjadreniu a malo by byť pre žiakov motivujúce. Je 

dôležité si uvedomiť, že pri hodnotení sa nehodnotí osoba žiaka, ale konkrétny overovaný 

problém. Dôležité je uplatňovať primeranú náročnosť a pedagogický takt. Sústredíme sa na 

individuálny pokrok každého žiaka (nesmie prichádzať ku prirovnávaniu žiakov so 

spolužiakmi a rozdeľovať na úspešných a neúspešných). 

 Pre celkové hodnotenie používame klasifikáciu. Pri priebežnom hodnotení používame rôzne 

formy, od klasifikácie, cez bodové hodnotenie, slovné hodnotenie až po sebahodnotenie 

žiakov. 

 

Kritéria hodnotenia žiakov 

 zvládnutie výstupov jednotlivých vyučovacích predmetov v rámci individuálnych možností 

dieťaťa 

 schopnosť riešiť problémové situácie 

 úroveň komunikačných zručností 

 schopnosť vykonávať činnosť zmysluplne a riešiť predpokladané problémy tvorivým 

spôsobom 

 zmeny v správaní, postojoch a zručnostiach 

 miera zodpovednosti a tolerancie, ktorú žiak pociťuje 

 

Formy overovania vedomostí a zručností žiakov 

 písomné práce, slohové práce, testy, sondy, diktáty, cvičenia ... 

 ústne skúšanie a hovorený prejav 

 spracovanie referátov a prác k danej téme 

 úprava zošitov, samostatné aktivity, projekty  

 modelové a problémové úlohy, kvízy, krížovky, rébusy ... 

 projektové a skupinové práce 



 
 

58 

 sústavné diagnostické pozorovanie žiaka 

 

Základné pravidlá hodnotenia prospechu klasifikáciou 

 Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch je klasifikovaný stupňami: 

1-výborný, 2-chválitebný, 3-dobrý, 4-dostatočný, 5-nedostatočný 

 Známka z hodnotenia vedomostí nezahrňuje hodnotenie správania žiaka. 

 Do klasifikácie sa premieta hodnotenie úrovne dosiahnutých vedomostí, zručností, postup 

a práce s informáciami, úroveň komunikácie a tvorivosť žiaka  

 Hodnotenie musí prebiehať priebežne v celom časovom období a výsledná známka je 

stanovená na základe dostatočného množstva rôznych podkladov. 

 V prípade zhoršenia prospechu je nutné ihneď písomne informovať rodičov a konzultovať 

s nimi daný problém. 

 Klasifikuje sa vždy len dostatočne prebrané a precvičené učivo. 

Všetky písomné práce, testy, diktáty sú vždy vopred oznámené žiakom, aby žiaci mali dostatok 

času sa na ne pripraviť. Na ich hodnotenie sa využíva percentuálna klasifikačná stupnica. 

Percentuálna  klasifikačná stupnica  
 

100% - 90%       1     výborný 

89% - 75%         2     chválitebný 

74% - 50%         3     dobrý 

49% - 25%         4     dostatočný  

24% - 0%           5     nedostatočný 

 

Sebahodnotenie žiakov 

     Žiakov učíme k sebahodnotenie už od prvého ročníka. Prebieha v rámci jednotlivých 

vyučovacích predmetov ústne, poprípade písomne, vždy po ústnej alebo písomnej odpovedi, po 

ukončení tematického celku, prípadne pri polročnej a koncoročnej klasifikácii. 

 

Hodnotenie prospechu  

Prospech žiaka v  jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

 1 – výborný, 

 2 – chválitebný, 

 3 – dobrý, 
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 4 – dostatočný, 

 5 – nedostatočný. 

 

Stupeň 1 (výborný)                                                        

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

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

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

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

estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný)                                                

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

Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, 

praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 

riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími 

podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a  

výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez 

väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý)                                                        

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

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

pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na 

podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých 

úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou 

opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, 

výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) 

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

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

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

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

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

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

Stupeň 5 (nedostatočný) 
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Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné 

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

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

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

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

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

 

 

 

Správanie žiakov 

     Hodnotenie správania žiaka sa odvíja od dodržiavania školského poriadku. Hodnotí sa 

správanie v škole, pri školských akciách, prezentácii školy. Vykonáva ju triedny učiteľ po 

dohode s ostatnými vyučujúcimi, prípadne pedagogickou radou.  

Správanie žiaka sa  klasifikuje týmito stupňami: 

1  – veľmi dobré, 

2  – uspokojivé, 

3  – menej uspokojivé, 

4  – neuspokojivé. 

Stupeň 1 (veľmi dobré) 

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

menej závažných previnení. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu 

a usiluje sa svoje chyby napraviť. 

Stupeň 3 (menej uspokojivé) 

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

Stupeň 4 (neuspokojivé) 

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

medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy. 
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Celkové hodnotenie 

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

polroka na vysvedčení vyjadruje: 

prospel (a), 

neprospel (a). 

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

prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 

a) prospel (a) s vyznamenaním, 

b) prospel (a) veľmi dobre, 

c) prospel (a), 

d) neprospel(a). 

Žiak prospel s vyznamenaním 

Ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá prospech horší ako chválitebný, 

priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho 

správanie je veľmi dobré; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom vyučovacom predmete 

nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol dobré výsledky“ a jeho správanie je veľmi dobré. 

Žiak prospel veľmi dobre 

Ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako dobrý, 

priemerný stupeň prospechu z povinných predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je 

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

nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol uspokojivé výsledky“ a jeho správanie je veľmi 

dobré. 

Žiak prospel 

Ak nemá stupeň prospechu nedostatočný  ani v jednom povinnom vyučovacom predmete; ak pri 

slovnom hodnotení ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nebol hodnotený ako 

„dosiahol neuspokojivé výsledky“. 

Žiak neprospel 
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Ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň 

nedostatočný; ak pri slovnom hodnotení z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po 

opravnej skúške bol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“. 

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

vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného 

hodnotenia slovo:  

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

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

dôvodov nepracoval, 

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

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

nezúčastňoval, 

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

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

V 1. - 4. ročníku sú žiaci hodnotení formou klasifikácie.  Vyučovacie predmety náboženská 

výchova, etická výchova, konverzácie v anglickom jazyku, tvorivé písanie, regionálna výchova 

sa  neklasifikujú. Na vysvedčení uvádzame absolvoval / neabsolvoval. 

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre primárne vzdelávanie 

základnej školy uvádza arabskou číslicou, označujúcou klasifikačný stupeň.  

Postup pri hodnotení žiaka 

Stupeň prospechu určí učiteľ, ktorý vyučuje príslušný predmet. 

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

obdobie po vzájomnej dohode. 

Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch hodnotí 

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

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

základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Rodičia budú o výsledkoch hodnotenia  

informovaní na rodičovskom združení prípadne osobnými konzultáciami s vyučujúcich 

jednotlivých predmetov. Hodnotenie žiaka so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje 

v súlade so Zásadami hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej 

škole.  
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Prípady zaostávania prospechu žiakov a nedostatky v ich správaní prerokúva pedagogická rada  

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

mimoriadneho zhoršenia prospechu alebo správania žiaka bezprostredne preukázateľným 

spôsobom o tejto skutočnosti informuje zákonného zástupcu žiaka triedny učiteľ. 

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

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

Na konci hodnotiaceho obdobia v termíne, ktorý určí riaditeľ, najneskôr však 24 hodín pred 

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

katalógového listu žiaka stupne celkovej klasifikácie alebo slovného hodnotenia jednotlivých 

predmetov. Vyučujúci príslušného predmetu podpíšu hodnotenie v prednej časti katalógu 

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

preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôže byť znížené na základe správania 

žiaka. 

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“. 

Postup do vyššieho ročníka 

Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel. 

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

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

ročník.  

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

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

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

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

 

Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole 

 

 
 Pri určení metód a foriem hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením sa učiteľ riadi 

odporúčaniami poradenského zariadenia rezortu školstva. 
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 Pri hodnotení učebných výsledkov učiteľ  rešpektuje psychický a fyzický zdravotný stav  

žiaka, druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia, ak má vplyv na úroveň a  výsledky práce 

žiaka v príslušnom predmete. 

 Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada 

aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť,  individuálne schopnosti, záujmy a na 

predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Pri 

hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré 

sú základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie. 

 U žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorý má výrazné rozdiely vo výkonoch v ústnej a 

písomnej skúške, sa pri skúšaní uprednostňuje forma, ktorá je pre neho výhodnejšia, a 

ktorá predstavuje východisko pre  hodnotenie jeho učebných výsledkov.  

 Žiakovi s narušenými komunikačnými schopnosťami (chybami a poruchami reči a 

vývinovými poruchami učenia), žiakovi so sluchovým postihnutím a žiakovi s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami zabezpečí učiteľ pri ústnej odpovedi 

také podmienky, aby neutrpel psychickú ujmu. Učiteľ v konkrétnych prípadoch zváži, či  

uprednostní písomnú, praktickú alebo ústnu formu  odpovede. 

 Žiak s diagnózou zajakavosť môže byť ústne skúšaný a na obsah jeho výpovede môžu byť 

kladené rovnaké nároky ako u ostatných žiakov, ak nemá písomné odporúčanie 

poradenského zariadenia rezortu školstva o vylúčení ústneho skúšania. Formálna stránka 

odpovede sa nehodnotí. Zajakavému žiakovi  je potrebné poskytnúť viac času na  odpoveď 

a taktne o tom poučiť aj spolužiakov. 

 Pri skúšaní žiaka so sluchovým alebo zrakovým postihnutím učiteľ dbá, aby správne a 

jednoznačne porozumel zadaným otázkam a úlohám. 

 Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s narušenými komunikačnými schopnosťami 

alebo so sluchovým postihnutím sa hodnotia predovšetkým vecné poznatky a praktické 

zručnosti, nie úroveň jazykového prejavu. 

 Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka so zrakovým postihnutím učiteľ uprednostňuje 

ústnu odpoveď pred písomnou prácou. 

 Úroveň čítania sa hodnotí individuálne, s ohľadom na druh a stupeň zdravotného 

znevýhodnenia žiaka. 

 Žiak s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia) môže písať 

diktát, alebo byť skúšaný písomnou formou len za podmienky, že bol vopred pripravený 

špeciálnymi metodickými postupmi na vyučovaní. Diktát žiaka s vývinovými  poruchami 
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učenia učiteľ nehodnotí známkami, ale slovne,  vyčísli počet chýb a pri hodnotení 

spolupracuje so žiakom. 

 Ak žiak so sluchovým postihnutím píše diktát, nehodnotí sa známkou, ale slovne a pri 

hodnotení učiteľ spolupracuje so žiakom.  

 Grafický prejav  žiaka s takým zdravotným znevýhodnením, ktoré má vplyv na jeho 

úroveň (napr. písanie, výtvarný prejav), sa priebežne ani súhrnne nehodnotí známkou. 

 Estetická stránka grafického prejavu žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa bežné 

písmo, sa nehodnotí. 

 U žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa bežné písmo, učiteľ pri dlhotrvajúcich 

písomných skúškach počíta s primeranou, individuálne stanovenou dobou zrakového 

odpočinku. Dĺžka zrakového zaťaženia pri práci s hľadením do blízka vychádza 

z odporúčania poradenského zariadenia rezortu školstva.  

 Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa rýchlo unaví, musí mať možnosť pri 

písomnej skúške pracovať individuálnym tempom, prípadne krátko relaxovať. 

 Ak v správaní zdravotne znevýhodneného žiaka a žiaka s chronickými ochoreniami (napr. 

diabetes, choroby srdca, onkologické, neurologické ochorenia, poúrazové stavy a pod.) 

učiteľ pozoruje prejavy (ako napr. impulzívnosť, precitlivelosť, podráždenosť, poruchy 

pozornosti,  únava a pod.), ktoré môžu byť dôsledkom postihnutia alebo chronického 

ochorenia, toto zohľadňuje pri jeho hodnotení. 

 Učiteľ primerane dlhé obdobie nehodnotí žiaka s chronickým ochorením, žiaka  zdravotne 

oslabeného, alebo po dlhodobom ochorení, ak ešte nemohol byť adekvátne pripravený a 

jeho výkon bol výrazne nižší ako zvyčajne. Tento žiak môže byť bežným spôsobom 

hodnotený, až keď sa doučí učebnú látku podľa individuálneho programu. 

 Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka, ktorý sa vrátil do kmeňovej školy  zo školy pri 

zdravotníckom zariadení, učiteľ kmeňovej školy rešpektuje hodnotenie učiteľa školy pri 

zdravotníckom zariadení, v tých vyučovacích predmetoch, z ktorých bol hodnotený.  

 Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktorý plní ciele učebných osnov v predmetoch cudzí 

jazyk, telesná výchova, výtvarná výchova,  hudobná výchova a pracovné vyučovanie v 

rozsahu primeranom svojim predpokladom, sa jeho učebné výsledky hodnotia s ohľadom 

na druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia. 

 Žiak, ktorý vzhľadom na druh a stupeň svojho znevýhodnenia nemôže v celku plniť 

učebné osnovy základnej školy v niektorých alebo všetkých predmetoch a postupuje podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu, jeho učebné výsledky sa priebežne aj súhrnne na 

vysvedčení hodnotia podľa individuálnych kritérií. Na vysvedčení v doložke, alebo  v 
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rámci súhrnného slovného hodnotenia triedny učiteľ uvedie, v ktorých predmetoch žiak 

postupoval podľa individuálneho učebného programu. 

 Pri polročnom a koncoročnom hodnotení zdravotne znevýhodneného žiaka  sa používa 

rovnaké  tlačivo vysvedčenia ako pre ostatných žiakov. 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

 

   Hodnotenie zamestnancov je neoddeliteľnou súčasťou práce školy. Bez tohto prvku nie je 

možné jednak úspešné plnenie výchovno-vzdelávacích úloh ako aj celkové napredovanie školy.  

Kľúčové kompetencie učiteľa, a teda aj celkové hodnotenie sa orientujú na tri oblasti: 

· na žiaka, 

· na edukačný proces, 

· profesijný sebarozvoj. 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zamerané na hodnotenie všetkých oblastí 

profilu učiteľa: 

a) výsledky pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti 

 motivácia žiakov k učeniu, 

 vytváranie podmienok na dosahovanie primeraných výchovno-vzdelávacích výsledkov 

žiakov, 

 rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov, napr. vyššej úrovne poznávania žiakov, 

logického myslenia, kritického myslenia, analytického myslenia a tvorivosti, 

 rozvíjanie personálnych zručností žiakov, napr. samostatnosť, zodpovednosť, sebahodnotenie, 

sebaúcta, 

 rozvíjanie sociálnych zručností žiakov, napr. spolupráca, empatia, komunikácia a 

spravodlivosť, 

 prínos pre zamestnávateľa - propagácia a prezentácia zamestnávateľa na verejnosti, 

spolupráca s rodičmi, inými organizáciami, 

 organizovanie mimoškolských aktivít. 

b) kvalitu vykonávania pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti 

 rešpektovanie daností a potenciálu žiaka, rozvíjanie silných stránok žiakovej osobnosti, 

 individuálny prístup k žiakom s rešpektovaním ich schopností a možností, nadania a 

zdravotného stavu, 

 práca v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a rezortnými predpismi, 

 dodržiavanie a využívanie pracovného času, 

 plnenie pracovných povinností súvisiacich s dohodnutým druhom práce v pracovnej zmluve, 
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 dodržiavanie základných povinností zamestnanca stanovených právnymi predpismi, 

 správne vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie. 

c) náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti 

 využívanie IKT v profesijnom rozvoji a pri výkone práce, 

 spolupráca na tvorbe školských vzdelávacích programov a školských výchovných programov, 

 zapájanie sa do prípravy a realizácie rozvojových projektov školy alebo školského zaradenia, 

 vykonávanie špecializovaných činností, 

 vzdelávanie žiakov s vývinovými poruchami učenia, 

 iniciovanie a podieľanie sa na zavádzaní zmien alebo inovácií do výchovnovzdelávacieho 

procesu, 

 zvládanie riešenia konfliktov a záťažových situácií, 

d) mieru osvojenia si a využívanie profesijných kompetencií PZ 

 rozpoznanie individuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov, 

 stanovenie edukačných cieľov orientovaných na žiaka vo vzťahu k príslušnému obsahu 

vzdelávania, 

 tvorba učebných materiálov, didaktických testov a učebných pomôcok, 

 absolvovanie jednotlivých programov kontinuálneho vzdelávania podľa plánu kontinuálneho 

vzdelávania školy a školského zariadenia, 

 uplatňovanie nových získaných vedomostí a zručností pri výkone svojej činnosti, 

 zvyšovanie svojho právneho vedomia. 

e) u vedúcich PZ je možné hodnotiť aj 

 kvalitu, náročnosť a rozsah riadiacej práce, 

 ovládanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi s dôrazom na 

predpisy platné pre rezort školstva, 

 využívanie pridelených finančných prostriedkov a finančných prostriedkov získaných z iných 

zdrojov, 

 dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, školského výchovného programu, 

 manažérske zručnosti (starostlivosť o budovu, vybavenie školy, vytváranie podmienok pre 

zamestnancov). 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zabezpečené individuálnymi hodnotiacimi 

rozhovormi. Okrem hodnotenia pedagogických zamestnancov je na škole pravidelne vykonávaná 

kontrola kvality vyučovacieho procesu (podpora dosahovania vzdelávacích cieľov, podpora 

rozvoja kompetencií k učeniu a kompetencie k riešeniu problému..., uplatňovanie nových foriem 
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práce vo výchovno-vyučovacom procese, tvorivosť na vyučovaní) a vedenia pedagogickej 

dokumentácie (školskej aj triednej), ako aj kontrola kvality mimoškolskej činnosti a činnosti 

mimo vyučovania. Je vykonávaná nielen vedením školy, ale i učiteľmi navzájom. 

Na základe § 52 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe zákona č. 596/2003 Z.z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení  niektorých zákonov 

znením bodu e)  v odst.2 § 5 a vychádzajúc z §154 ods. a) zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon)  je vydaná  smernica o hodnotení zamestnancov.  

 

 

 

Hodnotenie školy 

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 – vybavenosť učební, materiál, umožnenie vzdelávať sa 

pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom 

 Spokojnosť klientov 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 

 Riadenie školy 

 Úroveň výsledkov práce školy 

Kritériom pre nás je: 

 Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 
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 Kvalita výsledkov 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

 Dotazníky pre žiakov a rodičov 

 Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach 

Na hodnotenie školy používame rozhovor s rodičmi.  

 

 

 

2.9 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a ostatných zamestnancov  

Jednou zo systémových priorít školy je organizovaná príprava pre rozvojový proces v škole. Ide 

predovšetkým o oblasti: 

 osobnostná a sociálna výchova 

 rozvoj didaktických zručností 

 rozvoj didaktickej práce pedagógov 

 rozvoj jazykových zručností pedagógov 

 

Princíp školského systému ďalšieho vzdelávania pedagogických  zamestnancov: 

 

1. Ďalšie vzdelávanie je právom a povinnosťou každého pedagogického zamestnanca. 

2. Každý pedagogický zamestnanec má možnosť ďalšieho vzdelávania za rovnakých 

podmienok. 

3. Ďalšie vzdelávanie a zdokonaľovanie profesionality každého pedagogického zamestnanca 

školy by mal mať odraz v jeho finančnom ohodnotení a profesijnej kariére v súlade so 

zákonom 317 z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

4. Základnou hodnotou ďalšieho vzdelávania každého pedagogického zamestnanca školy má 

byť kvalita a nie formálne získavanie certifikátov a čiarok za účasť na školeniach. 

5. Pedagogickí a odborní zamestnanci školy sa aktívne podieľajú na určovaní cieľov, obsahu, 

prostriedkov a vyhodnocovaní efektívnosti systému ĎVPZ. 
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6. Škola spolupracuje s inštitúciami vytvárajúcimi systém ďalšieho vzdelávania v školstve 

a svoju činnosť s nimi koordinuje. 

Všetci pedagogickí zamestnanci majú zvládnuté IKT na výbornej úrovni. Ovládajú prácu 

s počítačom a aj interaktívnou tabuľou. Každý pedagogický zamestnanec ovláda jeden cudzí 

jazyk na komunikačnej úrovni. Druhý na úrovni A1+ V škole sa pedagogickí zamestnanci 

vzdelávajú v oblasti rozvoja informačných technológií. Zameriavame sa predovšetkým  na to, 

aby pedagogickí 

zamestnanci  sa mohli 

naďalej permanentne 

vzdelávať, zvyšovať si 

kvalifikáciu a budovať si 

svoj kariérny postup; 

zdokonaľovať sa  v práci 

s PC a internetom, 

využívať moderné 

informačné technológie 

v každodennej praxi. 

Rezervou vo vzdelávaní 

pedagogických zamestnancov je vzdelávanie v oblasti špeciálnej pedagogiky a práce so 

začlenenými žiakmi. Vzhľadom na počet žiakov školy, škola zatiaľ  nezamestnáva odborného 

zamestnanca v tejto oblasti.  

3.RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY 

S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 

spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk 26 

Prvý cudzí jazyk 6 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda 3 

Vlastiveda 3 
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Štátny vzdelávací 

program: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné plány  

Variant  A 

 
 

Vzdelávacia 
 

Školský vzdelávací program 

Človek a hodnoty Etická výchova / 

Náboženská výchova 4 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 14 

Informatická výchova 3 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 4 

Hudobná výchova 4 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 8 

Povinné predmety spolu 76 

Voliteľné predmety 20 

Celkový počet hodín 96 
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oblasť Vyučovací 

predmet 1. 2. 3. 4. 
Povinná 

časť 
Disponibilné 

hodiny 

Jazyk 
a komunikácia 

Slovenský jazyk 

8 1 6   6 2 6   26 3 
Anglický jazyk 

  3   3 3   3   6 6 
Konverzácia 

v anglickom jazyku       2   2   2 0 6 
Druhý cudzí jazyk 

              2 0 2 
Príroda a 
spoločnosť 

Prírodoveda 

  0,5 1   1   1   3 0,5 
Vlastiveda 

    1   1   1   3 0 
Človek a 

hodnoty 
Etická výchova / 

Náboženská výchova 1   1   1   1   4 0 
Matematika 

a práca s 
informáciami 

Matematika 

4   4   3 1 3 1 14 2 
Informatická výchova 

  0,5 1   1   1   3 0,5 
Človek a svet 

práce 
Pracovné vyučovanie 

            1   1 0 
Umenie a 

kultúra 
Výtvarná výchova 

1   1   1   1   4 0 
Hudobná výchova 

1   1   1   1   4 0 
Zdravie a pohyb Telesná výchova 

2   2   2   2   8 0 

Povinná časť 
17   18   20   21   76   

Disponibilné hodiny   5   5   5   5   20 

Celkový počet hodín 22 23 25 26 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné plány 

Variant  B 
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Vzdelávacia 

oblasť 

 

Vyučovací 

predmet 
Školský vzdelávací program 

1. 2. 3. 4. 
Povinná 

časť 

Disponibilné 

hodiny 

Jazyk 

a komunikácia 
Slovenský jazyk 

8 1 6   6 2 6 

 

26 3 
Anglický jazyk 

  3   3 3   3   6 6 
Tvorivé písanie 

      1   1     0 2 
Slovenský jazyk 

a tvorivé písanie 

       

3 0 3 
Príroda a 

spoločnosť 
Prírodoveda 

  0,5 1   1   1   3 0,5 
Regionálna výchova 

      1   1   1 0 3 
Vlastiveda 

    1   1   1   3 0 
Človek a 

hodnoty 
Etická výchova / 

Náboženská výchova 1   1   1   1   4 0 
Matematika 

a práca s 
informáciami 

Matematika 

4   4   3 1 3 1 14 2 
Informatická výchova 

  0,5 1   1   1   3 0,5 
Človek a svet 

práce 
Pracovné vyučovanie 

            1   1 0 
Umenie a 

kultúra 
Výtvarná výchova 

1   1   1   1   4 0 
Hudobná výchova 

1   1   1   1   4 0 
Zdravie a pohyb Telesná výchova 

2   2   2   2   8 0 

Povinná časť 
17   18   20   21   76   

Disponibilné hodiny   5   5   5   5   20 

Celkový počet hodín 22 23 25 26 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky k Rámcovému učebnému plánu v primárnom vzdelávaní 
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 Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov prvého a druhého ročníka nesmie 

byť vyšší ako 23, pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka nesmie byť vyšší ako 26 

  Vyučovacia hodina má 45 minút. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, 

napr. vyučovacie bloky. 

 Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova sa vytvárajú skupiny s 

najvyšším počtom 20 žiakov. 

  Na vyučovanie predmetov anglický jazyk, druhý cudzí jazyk, sa vytvárajú skupiny 

s najvyšším počtom žiakov 17. 

 Na vyučovanie predmetov informatická výchova sa trieda delí na skupiny, ak je počet 

žiakov v triede vyšší ako 17 žiakov. 

 Predmet, v ktorom je najviac jedna hodina v týždni, možno vyučovať v 

hodinových/dvojhodinových celkoch každý druhý týždeň. 

 Telesná výchova sa vyučuje v skupinách s najvyšším počtom žiakov 25. 

 Výtvarnú výchovu, pracovné vyučovanie a informatickú výchovu možno vyučovať v 

dvojhodinových celkoch každý druhý týždeň. 

 

PRVÝ ROČNÍK 

V prvom ročníku sme školský vzdelávací program doplnili nasledovne: 

Predmet Slovenský jazyk a literatúra o 1 hodinu týždenne. Predmet je zameraný na upevnenie 

a prehĺbenie učiva ŠVP. 

Predmet Anglický jazyk o 3 hodiny týždenne. Predmet je zameraný na rozšírenie vedomostí nad 

rámec ŠVP. 

Predmet Prírodoveda o 0,5 hodín týždenne. Predmet je zameraný na upevnenie učiva 

a prehĺbenie nad rámec ŠVP.   

Predmet Informatická výchova o 0,5 hodín týždenne. Predmet je zameraný na upevnenie učiva 

a prehĺbenie nad rámec ŠVP.   

Spolu je v ŠkVP doplnených 5 hodín týždenne. 

 

 Predmet  Etická výchova a Náboženská výchova je povinne voliteľný predmet, ktorý sa do 

vyučovania zaraďuje podľa písomnej prihlášky zákonného zástupcu.  Žiak nemôže počas 

školského roku prestúpiť z predmetu na predmet. Učí sa samostatne v ročníku.  

 Predmet Prírodoveda a  Informatická výchova sa vyučuje 1 hodina v dvojtýždňovom 

intervale.  
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 Predmet Anglický jazyk vyučujeme 3 hodiny týždenne. Trieda je delená do dvoch skupín. 

Skupina začiatočníci, kde žiak nemá základy anglického jazyka resp. nezvládol testy zrelosti 

v anglickom jazyku. Ak má žiak bilingválne prostredie, resp. navštevoval materskú škôlku 

so zameraním na aktívne používanie anglického jazyka a zvládne testy zrelosti v anglickom 

jazyku je zaradení do skupiny pokročilí.  

 

DRUHÝ AŽ ŠTVRTÝ ROČNÍK 

Od druhého ročníka ponúkame vyučovanie žiakov našej školy podľa Variantu A a Variantu B. 

Variant podľa ktorého sa bude učiť žiak si vyberá zákonný zástupca dieťaťa v záväznej 

prihláške.   

 

Variant A je zameraný na rozvoj dieťaťa v jazykových zručnostiach, tak aby ovládal po 

skončení školy minimálne dva cudzie jazyky. Vytvárame podmienky na rozvoj jazykových, 

komunikačných a čitateľských zručností predovšetkým v anglickom jazyku. Rozvoj 

komunikácie v anglickom jazyku je zabezpečený rozšíreným vyučovaním anglického jazyka 

o predmet Konverzácie v anglickom jazyku. Druhý cudzí jazyk sa začína vyučovať od štvrtého 

ročníka. 

 

Variant B je zameraný na rozvoj dieťaťa v jazykových zručnostiach so zameraním na slovenský 

jazyk a anglický jazyk. Vytvárame podmienky na rozvoj jazykových, komunikačných 

a čitateľských  zručností predovšetkým v slovenskom jazyku. Rozvoj žiaka je podporený 

predmetom Tvorivé písanie a Regionálna výchova, ktoré sa vyučujú v slovenskom jazyku. 

V štvrtom ročníku je Slovenský jazyk a tvorivé písanie, ktorý upevňuje a prehlbuje učivo ŠVP. 

 

DRUHÝ ROČNÍK 

Variant A 

V druhom ročníku sme školský vzdelávací program doplnili nasledovne: 

Predmet Anglický jazyk o 3 hodiny týždenne. Predmet je zameraný na rozšírenie vedomostí nad 

rámec ŠVP. 

Predmet Konverzácie v anglickom jazyku o 2 hodiny týždenne. Predmet je zameraný na 

upevnenie učiva a prehĺbenie z anglického jazyka nad rámec ŠVP.   

Spolu je v ŠkVP doplnených 5 hodín týždenne. 

Variant B 

V druhom ročníku sme školský vzdelávací program doplnili nasledovne: 
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Predmet Anglický jazyk o 3 hodiny týždenne. Predmet je zameraný na rozšírenie vedomostí nad 

rámec ŠVP. 

Predmet Tvorivé písanie o 1 hodinu týždenne. Predmet je zameraný na upevnenie učiva 

a prehĺbenie zo Slovenského jazyka a literatúry  nad rámec ŠVP so zameraním na tvorivé písanie 

a rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

Predmet Regionálna výchova o 1 hodinu týždenne. Predmet je zameraný na upevnenie učiva 

a prehĺbenie vedomostí z Vlastivedy a prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra nad rámec ŠVP so zameraním na tvorivé písanie, rozvoj čitateľskej gramotnosti 

a základných zručností s charakterom na prierezovú tému.  

Spolu je v ŠkVP doplnených 5 hodín týždenne. 

 

TRETÍ  ROČNÍK 

Variant A 

V treťom ročníku sme školský vzdelávací program doplnili nasledovne: 

Predmet Slovenský jazyk o 2 hodiny týždenne. Predmet je zameraný na rozšírenie vedomostí nad 

rámec ŠVP. 

Predmet Matematika o 1 hodinu týždenne. Predmet je zameraný na upevnenie a rozšírenie 

vedomostí nad rámec ŠVP. 

Predmet Konverzácie v anglickom jazyku o 2 hodiny týždenne. Predmet je zameraný na 

upevnenie učiva a prehĺbenie z anglického jazyka nad rámec ŠVP.   

Spolu je v ŠkVP doplnených 5 hodín týždenne. 

 

Variant B 

V treťom ročníku sme školský vzdelávací program doplnili nasledovne: 

Predmet Slovenský jazyk a literatúra o 2 hodiny týždenne. Predmet je zameraný na rozšírenie 

vedomostí nad rámec ŠVP. 

Predmet Matematika o 1 hodinu týždenne. Predmet je zameraný na upevnenie a rozšírenie 

vedomostí nad rámec ŠVP. 

Predmet Tvorivé písanie o 1 hodinu týždenne. Predmet je zameraný na upevnenie učiva 

a prehĺbenie zo Slovenského jazyka a literatúry nad rámec ŠVP so zameraním na tvorivé písanie 

a rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

Predmet Regionálna výchova o 1 hodinu týždenne. Predmet je zameraný na upevnenie učiva 

a prehĺbenie vedomostí z Vlastivedy a prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná ľudová 
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kultúra nad rámec ŠVP so zameraním na tvorivé písanie, rozvoj čitateľskej gramotnosti 

a základných zručností s charakterom na prierezovú tému.  

Spolu je v ŠkVP doplnených 5 hodín týždenne. 

 

ŠTVRTÝ  ROČNÍK 

Variant A 

V štvrtom ročníku sme školský vzdelávací program doplnili nasledovne: 

Predmet Matematika o 1 hodinu týždenne . Predmet je zameraný na upevnenie a rozšírenie 

vedomostí nad rámec ŠVP. 

Predmet Konverzácie v anglickom jazyku o 2 hodiny týždenne. Predmet je zameraný na 

upevnenie učiva a prehĺbenie z anglického jazyka nad rámec ŠVP.   

Predmet Ruský jazyk* o 2 hodiny týždenne. Predmet je zameraný rozšírenie vedomostí 

v druhom cudzom jazyku nad rámec ŠVP.   

Spolu je v ŠkVP doplnených 5 hodín týždenne. 

 

* poznámka: druhý cudzí jazyk je zaradený do vyučovania na základe výberu zákonného 

zástupcu podľa prihlášky z možností - ruský jazyk, nemecký jazyk, taliansky jazyk, španielsky 

jazyk 

 

Variant B 

V štvrtom ročníku sme školský vzdelávací program doplnili nasledovne: 

Predmet Slovenský jazyk a  tvorivé písanie o 3 hodiny týždenne. Predmet je zameraný na 

rozšírenie a upevnenie vedomostí nad rámec ŠVP. 

Predmet Matematika o 1 hodinu týždenne. Predmet je zameraný na upevnenie a rozšírenie 

vedomostí nad rámec ŠVP. 

Predmet Regionálna výchova o 1 hodinu týždenne. Predmet je zameraný na upevnenie učiva 

a prehĺbenie vedomostí z Vlastivedy a prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra nad rámec ŠVP so zameraním na tvorivé písanie, rozvoj čitateľskej gramotnosti 

a základných zručností s charakterom na prierezovú tému.  

Spolu je v ŠkVP doplnených 5 hodín týždenne. 

 


