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Záznamy o inováciách a úpravách 

inovovaného školského vzdelávacieho programu 

 

Inovovaný školský vzdelávací program 

 

„Moderná škola – základ života“ 

 
nadobudol účinnosť dňom 2.9.2015 s platnosťou pre 1. a 5. ročník základnej školy. 

 

Zmeny programu: 

Dátum Dôvod zmeny 

Predmet úpravy 

(inovácie, zmeny 

a doplnky) 

Schválenie  

pedagogickou radou 

2.9.2015 Nový IŠkVP - 3.9.2015 

6.9.2016 Inovovaný ŠkVP Pridaný 2. a 6. ročník 6.9.2016 

5.9.2017 Inovovaný ŠkVP Pridaný 3.a 7. ročník 5.9.2017 

4.9.2018 Inovovaný ŠkVP Pridaný 4. a 8. ročník 4.9.2018 

3.9.2019 Inovovaný ŠkVP Pridaný 9. ročník 3.9.2019 

2.9.2020 Inovovaný ŠkVP 
Zmeny v disponibilných 

hodinách 
2.9.2020 

2.9.2021 Inovovaný ŠkVP 
Zmeny v disponibilných 

hodinách 
2.9.2021 
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Úvod  

  

 Inovovaný štátny vzdelávací program  predstavuje záväzný národný rámec pre primárne 

vzdelávanie - 1. stupeň a nižšie stredné vzdelávanie - 2. stupeň základnej školy.  Školský vzdelávací 

program zahŕňa rámcový model absolventa, rámcový učebný plán školského stupňa a jeho rámcové 

učebné osnovy. Vymedzuje všeobecné ciele školy, ako kľúčové kompetencie (spôsobilosti), vo 

vyváženom rozvoji osobnosti žiakov a rámcový obsah vzdelania. Školský vzdelávací program 

podporuje komplexný prístup pri rozvíjaní žiackych spôsobilostí poznávať, konať, hodnotiť a 

dorozumievať sa i porozumieť si na danom stupni vzdelávania. Je východiskom a záväzným 

dokumentom školy, kde sú zohľadnené špecifické lokálne a regionálne podmienky a potreby.                                                                                                                                                  

Vytváranie uvedených kognitívnych činností možno všeobecne zhrnúť najmä do týchto oblastí výchovy 

a vzdelávania:    

• rozvíjať schopnosti žiakov vedieť a chcieť sa učiť;   

• posilňovať sebadôveru žiakov v riešení problémov, ktoré sú spojené s učením;   

• viesť žiakov k aktívnemu občianstvu;   

• podieľať sa na vymedzovaní hodnôt slušného a morálneho človeka.     

 

Štátny vzdelávací program uvádza tiež základné materiálno-technické a priestorové 

podmienky na zabezpečenie procesu vzdelávania a požiadavky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami.   
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Inovovaný školský vzdelávací program (ďalej iŠkVP) vznikol doplnením Štátneho 

vzdelávacieho programu (ďalej ŠVP) pre 1. stupeň základnej školy - primárne vzdelávanie a              2. 

stupeň základnej školy - nižšie stredné vzdelávanie s ohľadom na konkrétne potreby a podmienky školy. 

Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu predstavujú 

spoločný základ pre konkretizované predmetové ciele a špecifické ciele prierezových tém, ktoré sa majú 

výchovou a vzdelávaním naplniť.  

 

Vo vzdelávaní na 1. stupni škola vyvážene venuje pozornosť nielen kognitívnym a 

intelektuálnym aspektom vzdelávania, ale rovnocenne aj sociálnemu a emocionálnemu rozvoju žiakov. 

Uvedené hľadisko sa premieta do všeobecných cieľov vzdelávania:  

 vytvárať u žiakov základy gramotnosti prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií;  

 poskytovať každému žiakovi mnohostranné možnosti na vlastné objavovanie a skúmanie 

najbližšieho sociálneho, prírodného a kultúrneho prostredia;  

 viesť žiakov k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich individuálnych predpokladov a 

efektívnych spôsobov vlastného učenia sa;  

 rozvíjať kognitívne schopnosti žiakov aktívnym riešením problémov samostatne aj v skupinách 

a vytvoriť tak u nich základy pre tvorivé a kritické myslenie;  

 rozvíjať sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie žiakov;  

 viesť žiakov k zodpovednému aktívnemu prístupu k ochrane a upevňovaniu svojho zdravia;  

 viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu práv iných 

ľudí.  

 

Vo vzdelávaní na 2. stupni základnej školy je prvoradým cieľom školy najmä:  

 rozvíjať u žiakov funkčnú gramotnosť a kritické myslenie; 

 umožňovať každému žiakovi v rámci výučby nadobúdanie kompetencií vlastnou činnosťou a 

aktivitami zameranými aj na objavovanie a vytváranie nových významov;  

 motivovať žiakov k zodpovednosti a záujmu o vlastné vzdelávacie výsledky prostredníctvom 

ich aktívneho zapojenia do procesu vzdelávania;   

 viesť žiakov k využívaniu efektívnych stratégií učenia sa (učiť sa učiť);   

 poskytovať každému žiakovi príležitosť objaviť a rozvinúť svoje schopnosti v súlade s reálnymi 

možnosťami, aby tak získal podklad pre optimálne rozhodnutie o svojom ďalšom vzdelávaní;  

 sprostredkovať dostatok príležitostí na osobnostný rozvoj každého žiaka;  

 rozvíjať u žiakov sociálne kompetencie s dôrazom na kultivovanú komunikáciu a spoluprácu;  

 

1. Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania 
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 viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu práv iných 

ľudí.  

Pedagogickým princípom našej školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania) je: 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, 

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

Umožniť všetkým žiakom získať potrebné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých 

všeobecnovzdelávacích predmetoch. 

Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, 

schopného automotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. 

Dosiahnuť vysokú gramotnosť žiakov v oblasti IKT. 

Zlepšiť komunikačné spôsobilosti žiakov tak, aby boli flexibilní, tvoriví, vedeli si vyhľadávať 

potrebné informácie, triediť ich  a zaraďovať do systému. 

Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy 

a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov. 

Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne 

cítenie a hodnotové orientácie. 

Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov. Dať šancu každému žiakovi, aby sa 

rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. To je možné vzhľadom na malý 

počet žiakov v triedach, kde vyučujúci využívajú individuálny prístup. 

Naďalej podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka organizovaním a zapájaním  

žiakov do školských vedomostných kôl, umeleckých súťaží a športových podujatí. 

Naďalej zabezpečovať podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní a vypracovávať im 

individuálny výchovno-vzdelávací program, úzko spolupracovať so školským špeciálnym pedagógom. 

V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých 

a slobodných ľudí. 

 Posilniť motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast predovšetkým v oblasti jazykovej 

a v oblasti získania spôsobilostí v práci s IKT. 

Jedným zo základných smerov stratégie našej školy je tiež rešpektovanie a výučba práv detí. 

Našim cieľom je žiakov viesť a motivovať takým spôsobom, aby problematika ľudských práv 

vzbudzovala ich záujem a viedla ich k aktívnemu osvojovaniu si základných pojmov, vedomostí, 

zručností a návykov v súlade s Národným plánom výchovy k ľudským právam. Žiaci sú s Dohovorom 

o právach dieťaťa oboznámení v zmysle projektu Škola priateľská k deťom i napriek tomu, že už ZŠ 

s MŠ Nitrica priamo na tomto projekte neparticipuje. 

 Napísané špeciálne pre mladých ľudí  

Od roku 1989 existuje medzinárodný dokument, ktorý sa volá Dohovor o právach dieťaťa. 

Dohovor hovorí, čo sa musí robiť pre všetky deti na svete, čiže aj pre vás, aby ste vyrastali v zdraví, v 

bezpečí, mohli chodiť do školy, váš názor bol vypočutý a aby s vami bolo zaobchádzané spravodlivo. 

Je samozrejmé, že aj vy máte určitú zodpovednosť a povinnosti voči ostatným deťom a dospelým, 

pretože aj oni majú svoje práva. Nie všetci tento Dohovor poznajú a tak je aj na Tebe, ako rýchlo sa o 

ňom dozvedia.  
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Ak niekto porušuje Tvoje práva alebo vidíš, že sú porušované práva iných detí, môžeš 

kedykoľvek zavolať na Linku detskej istoty UNICEF na bezplatné anonymné číslo 116 111.  

 

Článok 1 Každý človek do 18 rokov života má všetky práva uvedené v tomto Dohovore.  

Článok 2 Tieto práva máš bez ohľadu na to, kto si, kto sú tvoji rodičia, akú máš farbu pleti, akého si 

pohlavia či vierovyznania, čo si myslíš, akým jazykom hovoríš, či si telesne alebo inak postihnutý/á, 

alebo či si bohatý/á alebo chudobný/á.  

Článok 3 Dospelí musia robiť vo vzťahu k deťom len to, čo je pre ne najlepšie.  

Článok 4  Vlády musia urobiť všetko preto, aby Tvoje práva boli dodržiavané.  

Článok 5  Tvoji rodičia či opatrovníci majú právo a zodpovednosť usmerňovať ťa tak, aby si mal/a z 

Tvojich práv najväčší osoh.  

Článok 6  Máš právo na život a rozvíjať sa tak, aby si využil/a svoj plný potenciál. 

Článok 7, 8 Máš právo na registráciu Tvojho mena a štátnu príslušnosť. Máš právo poznať svojich 

rodičov a právo na ich starostlivosť.  

Článok 9  Od svojich rodičov by si nemal/a byť oddelený/á, iba ak by takéto odlúčenie bolo pre Teba 

to najlepšie. Ak sa Tvoji rodičia rozhodnú žiť oddelene, aj keď budeš bývať len z jedným     z nich, máš 

právo stýkať sa s obidvomi rodičmi, pokiaľ Ti to neubližuje.  

Článok 10  Ak Ty a Tvoji rodičia musíte žiť v iných krajinách, máš právo žiť spolu s rodičmi       v 

jednej krajine. Ak Tvoji rodičia žijú v rôznych krajinách, máš právo navštevovať oboch rodičov.  

Článok 11  Nikto Ťa nesmie uniesť ani Ti brániť vrátiť sa domov, a ak sa tak náhodou stane, vlády sa 

musia zo všetkých síl snažiť o Tvoje navrátenie.  

Článok 12  Máš právo povedať svoj názor vo všetkých veciach, ktoré sa Ťa týkajú a Tvoj názor musí 

byť braný vážne. 

Článok 13 Máš právo vyhľadávať informácie a povedať, čo si myslíš, či už ústne, písomne, formou 

umenia, avšak Tvoj prejav nemôže útočiť na iných.  

Článok 14 Máš právo myslieť si, čo chceš a vyznávať také náboženstvo, aké chceš. Tvoji rodičia by Ti 

mali pomôcť naučiť Ťa rozlišovať, čo je dobré a čo zlé.  

Článok 15 Máš právo stretávať sa, kamarátiť sa a združovať sa s inými ľuďmi, pokiaľ to nezasahuje do 

práv iných.  

Článok 16 Máš právo na súkromie. Môžeš si napríklad viesť denník, do ktorého nemá nikto právo 

nazrieť.  

Článok 17 Máš právo získavať informácie z médií z celého sveta. Dospelí musia zabezpečiť, aby si 

dostával/a informácie, ktorým dokážeš porozumieť.  

Článok 18 Obidvaja Tvoji rodičia sa musia podieľať na Tvojej výchove a robiť pre Teba len to 

najlepšie.  

Článok 19 Nikto Ti nesmie ubližovať (ani tvoji rodičia). Dospelí musia zabezpečiť, aby si bol/a 

chránený/á proti zneužívaniu, násiliu a zanedbávaniu.  

Článok 20 Ak nemáš rodičov alebo ak pre Teba nie je bezpečné, aby si so svojimi rodičmi žil/a, máš 

právo na ochranu a opateru rešpektujúcu Tvoje náboženstvo, kultúrnu identitu a jazyk.  

Článok 21 Ak Ťa majú adoptovať, musí všetko prebiehať takým spôsobom, aby to bolo pre Teba 

najlepšie.  

Článok 22 Ak si utečencom (to znamená, že si museli opustiť tvoju krajinu, pretože život v nej by pre 

Teba nebol bezpečný), máš právo na zvláštnu ochranu a pomoc.  

Článok 23 Ak si postihnutý/á, buď mentálne alebo fyzicky, máš právo na špeciálnu starostlivosť a 

vzdelávanie, ktoré Ti pomôže vyrásť rovnakým spôsobom, ako ostatné deti.  

Článok 24 Máš právo na zdravie. Znamená to, že keď si chorý, máš nárok na profesionálnu starostlivosť 

a lieky. Vlády sa musia zo všetkých síl snažiť, aby deti neochoreli a to najmä tým, že im poskytnú 
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zdravotnú starostlivosť, čistú vodu, zdravú stravu a čisté životné prostredie. Bohatšie krajiny musia v 

tomto pomáhať tým chudobnejším.  

Článok 25 Ak žiješ mimo domova (napríklad si v nemocnici, v náhradnom ústavnom zariadení alebo 

vo väzení), máš právo na pravidelnú kontrolu a hodnotenie, ako sa s Tebou zaobchádza a ako je o Teba 

postarané. 

Článok 26 Vláda musí poskytnúť pomoc pre rodiny s deťmi, ktoré sú v sociálne slabej situácii, vrátane 

sociálneho poistenia.  

Článok 27 Máš právo na primeranú životnú úroveň. To znamená, že majú byť naplnené Tvoje fyzické, 

psychické a sociálne potreby. Ak si to rodičia nemôžu dovoliť, musí pomôcť vláda.  

Článok 28 Máš právo na vzdelanie. Základné vzdelanie musí byť bezplatné. Mal/a by si tiež mať 

možnosť chodiť do strednej školy.  

Článok 29 Účelom Tvojej výchovy je plne rozvinúť tvoju osobnosť, talent a duševné a fyzické 

schopnosti. Výchovou by si mal/a získať úctu voči ľudským právam, kultúrnej identite, životnému 

prostrediu ako i voči hodnotám a kultúrnej identite iných.  

Článok 30 Ak si členom menšiny, máš právo na vlastnú kultúru, vyznávanie a praktizovanie vlastného 

náboženstva a používanie vlastného jazyka.  

Článok 31 Máš právo hrať sa, právo na oddych a voľný čas a právo na účasť na kultúrnych a 

umeleckých aktivitách.  

Článok 32 Máš právo na ochranu pred prácou na miestach alebo v podmienkach, ktoré by mohli uškodiť 

tvojmu zdraviu alebo prekážať Tvojmu vzdelávaniu. Ak na Tvojej práci niekto zarába, mal/a by si 

dostať spravodlivo zaplatené.  

Článok 33 Máš právo byť chránený/á pred drogami a ľuďmi, ktorí sa živia výrobou a predajom drog.  

Článok 34 Máš právo na ochranu proti pohlavnému zneužívaniu. Znamená to, že nikto nesmie      s 

Tvojím telom robiť nič, čo sám/sama nechceš, napríklad fotiť a dotýkať sa ho alebo nútiť Ťa hovoriť 

veci, ktoré povedať nechceš.  

Článok 35 Nikto Ťa nesmie uniesť alebo predať.  

Článok 36 Musíš byť chránený/á aj pred všetkými inými formami zlého zaobchádzania. 

Článok 37 Aj keď spravíš niečo nesprávne, nikto Ťa nesmie potrestať spôsobom, ktorý by Ťa ponižoval 

alebo Ti ubližoval. Nikdy by Ťa nemali zatvoriť do väzenia a keď, tak len v krajnom prípade, len na 

nevyhnutný čas a nie s inými dospelými. Ak si uväznený/á, máš právo na zvláštnu starostlivosť a 

pravidelné návštevy Tvojich príbuzných.  

Článok 38 Máš právo na ochranu v časoch vojny. Ak ešte nemáš pätnásť rokov, nesmieš byť        

v armáde, ani sa zúčastňovať bojov. 

Článok 39 Ak si sa stal/a obeťou zanedbávania, zneužívania, vykorisťovania, mučenia alebo si obeťou 

vojny, máš právo na osobitú starostlivosť a špeciálnu pomoc, ktorá Ti pomôže obnoviť zdravie, 

dôstojnosť a sebaúctu.  

Článok 40 Ak si bol/a obvinený/á z porušenia zákona, polícia, právnici a sudcovia s Tebou musia 

zaobchádzať s úctou a rešpektom a zabezpečiť, že rozumieš všetkému, čo sa okolo Teba deje. Máš právo 

na pomoc právnika a spravodlivý proces, ktorý berie do úvahy Tvoj vek a stav. Ochrana Tvojho 

súkromia musí byť rešpektovaná.  

Článok 41 Ak určité zákony v jednotlivých krajinách chránia deti vo väčšej miere ako vyžaduje 

Dohovor, potom musia tieto ostať v platnosti. 

Článok 42 Všetci dospelí a všetky deti musia tento Dohovor poznať.  

Článok 43-54 Tieto články hovoria o tom, ako by vlády, medzinárodné organizácie ako UNICEF a iné 

organizácie na ochranu práv detí mali pracovať, aby sa zabezpečila ochrana Tvojich práv. 

 



8  

 

2.1.  Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu       

        alebo jeho ucelenej časti  

Úspešným absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu v zmysle Zákona 245/2008       Z. 

z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiak získa nasledujúce stupne 

vzdelania: 

 

Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy alebo ktoré získa žiak s 

mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy; dokladom o získanom 

stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou 

 

Nižšie stredné (sekundárne) vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka 

ucelenej časti vzdelávacieho programu ISCED 2 pre druhý stupeň základnej školy, dokladom o 

získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou 

  

 

2. Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním ŠkVP alebo jeho 

ucelenej časti 
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3.1. Základná filozofia školy  

Naša  škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo 

všeobecnovzdelávacích predmetoch a odborné vedomosti a zručnosti vo zvolených voliteľných 

predmetoch. 

Nechceme byť školou orientujúcou sa iba na odovzdávanie informácií, ale školou, ktorej cieľom je 

rozvíjať schopnosti žiaka tak, aby dokázal informácie  vyhľadávať, získavať, triediť, spracovávať, 

pochopiť, vyhodnocovať a  tvorivo  ich aplikovať pri riešení v reálnom živote. Aby bol schopný 

kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.                                                                              

Základnou filozofiou školy je pripravovať žiakov pre reálny život, v ktorom budú schopní tvorivo 

myslieť a všetky vedomosti nadobudnuté vo výchovno-vzdelávacom procese aj využívať pri riešení 

konkrétnych problémov. Zameranie školy a dôraz je kladený na  vyučovanie predmetov informatika a 

anglický jazyk. Škola si kladie za cieľ podporiť u žiakov cítenie a kladný vzťah k životnému 

prostrediu. Zamerali sme sa na rozšírené vyučovanie najmä prírodovedných predmetov ako fyzika, 

biológia, geografia  a zaviedli sme predmet Environmentálna výchova. 

Škola v súčasnosti zabezpečuje vyučovanie informatiky  jedným kvalifikovaným učiteľom. Má 

zriadenú špeciálnu učebňu  informatiky.  Je v nej 16 notebookov, ale vzhľadom na rozvoj informačno-

komunikačných technológii je nevyhnutné obnoviť v tejto učebni hardware aj software. Škola by 

potrebovala jazykové laboratórium,  zapájame do výziev, zatiaľ však neúspešne. Ak by sa nám aj 

podarilo uspieť, nedisponujeme vhodnými priestormi na zriadenie špecializovanej jazykovej učebne. 

Všetci učitelia vo výchovno-vzdelávacom procese využívajú dataprojektory, notebooky a tiež 

interaktívne tabule. Väčšina z  učiteľov absolvovala vzdelávanie „Interaktívna tabuľa vo vzdelávacom 

procese“, čím si inovovali svoje poznatky a vedomosti v tejto oblasti vzdelávania. 

Dôraz kladieme aj na rozvoj čitateľskej gramotnosti našich žiakov. Hlavné body stratégie na jej 

zabezpečenie sú: 

 aktívna činnosť školskej knižnice, od školského roka 2017/2018 už v samostatných priestoroch 

(v budove školskej jedálne), 

 spolupráca školy s obecnou knižnicou a miestnymi organizáciami podporujúcimi záujem 

o knihy a čítanie, 

 zapájanie žiakov do literárnych, recitačných, speváckych a výtvarných súťaží, 

 akcie na podporu tvorby vzťahu ku knihám a čítaniu organizované školou alebo inými 

subjektmi. 

Matematickú a prírodovednú gramotnosť rozvíjame na vyučovacích hodinách jednotlivých 

predmetov. Podporujeme  experimentovanie a riešenie úloh rôzneho druhu. Výsledky experimentov 

učíme žiakov spracovávať pomocou IKT. Žiakov zapájame do projektov a vedieme ich 

k sebavzdelávaniu a prezentovaniu svojich poznatkov. Počas školského roka sa nadaní žiaci zúčastňujú 

vo vedomostných súťažiach, olympiádach, literárnych, športových, počítačových a iných aktivitách, 

v ktorých si môžu preveriť a porovnať svoje vedomosti a schopnosti so žiakmi z okolitých škôl. 

            Naším cieľom je pripraviť žiakov na bezproblémový prestup na strednú školu podľa vlastného 

výberu. Tomu predchádza Testovanie deviatakov, ku ktorému žiakov cieľavedome pripravujeme. V 9. 

ročníku sú žiaci testovaní prostredníctvom KOMPARO a tiež  zintenzívňujeme prípravu na testovanie 

prostredníctvom krúžkovej činnosti zameranej na čitateľskú a matematickú gramotnosť (krúžky). 

Realizujeme množstvo školských aktivít k tvorbe a ochrane životného prostredia a reagujeme 

tým  na závažnosť klimatických zmien a globálnych ekologických problémov. Žiakov vedieme 

3. Vlastné zameranie školy 
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k zdravému životnému štýlu, boju proti obezite, športovaniu, k  rozvoju tvorivosti, predchádzaniu 

závislostí a negatívnych spoločenských javov. Opätovne sa zapájame do projektu Hravo ži zdravo, pri 

ktorom spolupracujeme aj s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 

 

3.2. Organizácia prijímacieho konania  

Škola nemá žiadne špecifické požiadavky na žiakov. Do školy sú prijímaní žiaci, ktorí splnili 

podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky v zmysle platnej legislatívy. 

3.3. Dlhodobé projekty 

Škola sa pravidelne zapája do rôznych projektov na základe výziev vyhlasovaných MŠVVaŠ 

SR ako napr. Otvorená škola a pod. Projekt Otvorená škola bol úspešný, schválený 1.10.2009. K jeho 

realizácii došlo v mesiaci september až december 2009. Škola sa zapojila tiež do projektu 

financovaného z európskych sociálnych fondov – v rámci Operačného programu Vzdelávanie, premena 

tradičnej školy na modernú, ktorý bol schválený a bol do 31. 12. 2012 v realizácii. V súčasnosti je už 

administratívne ukončený, ale počas nasledujúcich 5 rokov bude monitorované využívanie získaných 

pomôcok žiakmi aj učiteľmi. V školských rokoch  2011/2012  - 2012/2013 sa škola zapojila do 

projektov Zelená škola, Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách (UIPŠ), Ďalšie 

vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika (ŠPÚ) a Profesijný a kariérový rast 

pedagogických zamestnancov (MPC). 

V školskom roku 2013/2014 škola začala a v ďalších šk. rokoch pokračovala s realizáciou projektov 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania (NÚCEM),  

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom 

prostredí (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie), Moderné vzdelávanie – digitálne 

vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety (UIPŠ), Nové trendy vzdelávania učiteľov 

anglického jazyka na základných školách (MPC), Aktivizujúce metódy vo výchove (MPC), 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – Digiškola. 

Škola sa zapojila do Národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (Centrum 

vedecko-technických informácií SR). 

 

3.4. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

 Škola aktívne spolupracuje s rodičmi žiakov pri organizovaní mimoškolských činností, ale aj 

aktivít spojených s výchovou a vzdelávaním. Rodičia vedú niektoré druhy krúžkovej činnosti žiakov 

a pomáhajú formou sponzorstva pri zabezpečovaní materiálno – technického vybavenia školy. Ochotne 

napomáhajú škole aj aktívnou brigádnickou činnosťou pri úprave tried a školského areálu. RZ získava 

finančné prostriedky od rodičov formou 2% z ich daní a následne ich investuje podľa aktuálnych potrieb 

školy. Z týchto prostriedkov sa postupne vybavujú učebne novým školským nábytkom, žalúziami, 

interaktívnou tabuľou s projektorom, nakupujú sa odmeny pre žiakov za reprezentáciu školy. Schôdze 

RZ sú organizované štyrikrát do roka. Jedno stretnutie je plenárne, ostatné individuálne po triedach. 

 Rada školy je zložená z 11 členov. Z nich sú 2 pedagogickí zamestnanci, 1 nepedagogický 

zamestnanec, 4 rodičia a 4 zástupcovia zriaďovateľa školy.  

 

3.5. Profil absolventa našej školy 

 

Žiak končiaci základnú školu by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, vytvárať 

dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti. Mal by 
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byť usilovný, svedomitý, samostatný, čestný a mal by byť schopný všetky v škole získané vedomosti, 

zručnosti a spôsobilosti využiť pri konkrétnej  realizácii úloh.  

Profil absolventa našej základnej školy bude smerovať k zvládnutiu troch gramotností: 

základnej, cudzojazyčnej a prírodovednej. Preto je nutné zvýšiť dôraz na jazykové vzdelávanie. 

S vyučovaním anglického jazyka začíname už od prvého ročníka. Podľa záujmu rodičov a žiakov 

budeme od siedmeho ročníka realizovať výučbu druhého cudzieho jazyka. V škole ponúkame ako druhý 

cudzí jazyk vyučovanie nemeckého jazyka. V oblasti komunikácie v cudzom jazyku by mal náš 

absolvent dokázať nadviazať na základnú spoločenskú konverzáciu,  klásť a odpovedať na otázky 

z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe témy,  rozumieť každodenným výrazom, ktoré sú 

zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych komunikačných potrieb a vedieť reagovať na 

jednoduché informácie, ktoré sa dozvie. V prírodovednej oblasti zvyšujeme počty hodín v predmetoch 

biológia, matematika a fyzika, v dôsledku čoho predpokladáme zvýšený záujem absolventov našej 

školy o vedu a techniku. Rovnako navyšujeme v rámci voliteľných hodín aj ich počty v predmete 

geografia. 

 

3.5.1   Profil absolventa primárneho  vzdelávania   

Náš absolvent primárneho vzdelávania 

 Má osvojené všeobecné základy čitateľskej, pisateľskej, počtárskej, prírodovednej a kultúrnej 

gramotnosti.  

 Je pripravený na samostatný pohyb v cestnej premávke ako chodec a cyklista.  

 Oboznámil sa s výpočtovou technikou,  

 Vie vyberať, triediť a zhromažďovať informácie.  

 Uvedomuje si potrebu chápať rozdiely medzi virtuálnym a reálnym svetom.  

 Pozná nástrahy internetu a vie, že sa môže obrátiť so svojimi problémami nielen na rodičov, ale aj 

na členov pedagogického zboru. 

 Pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu.   

 Je si vedomý svojich práv a povinností.  

 Uvedomuje si potrebu chrániť svoje zdravie a prírodu.  

 Má pozitívny vzťah   k pohybovým aktivitám s dôrazom na správne držanie tela.  

 Zvláda základy jedného cudzieho jazyka,  

 Je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému a písanému textu, uplatniť sa v osobnej 

konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných situácii.  

 Ovláda účinné techniky celoživotného učenia sa a rozvíjania spôsobilostí.  

 Je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných.  

 Získal základy používania materinského (štátneho) i cudzieho jazyka.  

 Získal základy, ktoré sú predpokladom na plynulý prechod na nižšie sekundárne vzdelávanie. 

 

3.5.2.    Profil absolventa nižšieho sekundárneho vzdelávania 

 Škola formuje harmonicky sa rozvíjajúcu osobnosť s pozitívnym prístupom k ďalšiemu 

osobnostnému rastu a vzdelávaniu.  

 Absolventa škola pripravuje k samostatnosti, k sebazdokonaľovaniu, k rozvoju pozitívnych 

všeľudských etických hodnôt.  

 Absolvent si ctí ľudské práva a základné slobody.  

 Má úctu k rodičom, k prírode, k svojmu národu a je motivovaný poznávať iné kultúry a národy.  

• Je schopný si uvedomovať zodpovednosť za vlastné zdravie a životné prostredie, chrániť historické 

a kultúrne pamiatky.   
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• Absolvent je schopný utvárať dobré medziľudské vzťahy, vedieť riešiť problémy, byť schopný 

pomôcť.  

• Má dostatočné základy aktívneho využívania dvoch svetových jazykov,  

• Ovláda na primeranej úrovni prácu s počítačom, využíva internet, vie sa vyhnúť nástrahám internetu 

alebo vyhľadať pomoc.  

• Primerane svojmu veku ovláda matematické, prírodovedné, jazykové a občianske kompetencie.  

• Dokáže analyzovať a riešiť problémy, vie kriticky pristupovať k informáciám, má utvorené 

manuálne zručnosti a vie ich využívať v praxi.  

• Je dostatočne sebavedomý, komunikatívny, schopný prezentovať výsledky svojej práce.  

• Je zvyknutý  pracovať samostatne aj v tíme.  

Škola pomáha absolventovi nájsť si svoje miesto v spoločnosti a úspešne sa zaradiť do ďalšieho štúdia 

a života. 
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4.1.  Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania 

      

 4.1.1. Dĺžka štúdia 

              ISCED 1 – štvorročné štúdium  - 1. stupeň ZŠ 

              ISCED 2 – päťročné štúdium  - 2. stupeň ZŠ 

     

     4.1.2. Formy výchovy a vzdelávania 

 

V našej škole sú prevažne uplatňované také formy a metódy práce so žiakmi, pri ktorých sa rozvíja  

osobnosť žiaka.  Škola v rámci všetkých častí a fáz výchovno-vzdelávacieho procesu efektívne využíva 

pestrú škálu vyučovacích foriem a metód, v závislosti od typu vyučovacej hodiny, tak aby boli 

dosiahnuté všetky ciele výchovno-vzdelávacieho procesu stanovené v rámci iŠkVP. Všetky uvedené 

metódy sa nevyužívajú rovnomerne, ale v závislosti od danej situácie na vyučovaní.                                                                                                                                           

Vyučovacie metódy: výkladovo-ilustratívna, reproduktívna, riadený rozhovor, problémový výklad, 

heuristická metóda, výskumná metóda, dialóg a diskusia, brainstorming, riadené objavovanie, 

projektové vyučovanie, hry a simulácie, učenie z textu, demonštračné metódy a spájanie teórie s praxou, 

opakovacie metódy.                                                                                            

Formy práce využívané na vyučovaní sú nasledovné: frontálna práca, individuálna práca, skupinová 

práca, práca s knihou, odbornou literatúrou, textom, exkurzia, domáca práca, vychádzka, projekt, 

beseda, riešenie testu, príkladov, demonštrácia a pozorovanie, opis, počítačová prezentácia, písomné a 

grafické práce a dramatizáciu.                                                        

Obdobne, ako pri vyučovacích metódach, sa nevyužívajú rovnomerne, ale v závislosti od danej situácie 

na vyučovaní. Taktiež sa prihliada na efektívne využívania v nadväznosti na úspešné dosahovanie 

stanovených cieľov. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania,                                      

 



14  

 

Vzdelávacie oblasti 

 

Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika príbuzných vyučovacích 

predmetov. Zabezpečujú nadväznosť a previazanosť obsahu jednotlivých vyučovacích predmetov 

patriacich do konkrétnej oblasti. Umožňujú rozvíjanie medzi predmetových vzťahov. 
 

Vzdelávacia oblasť Predmety 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

ANGLICKÝ JAZYK 

RUSKÝ JAZYK 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

MATEMATIKA 

INFORMATIKA 

ČLOVEK A PRÍRODA 

 

PRVOUKA 

PRÍRODOVEDA 

FYZIKA  

CHÉMIA  

BIOLÓGIA  

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

ČLOVEK A SPOLOCNOSŤ 

VLASTIVEDA 

DEJEPIS 

GEOGRAFIA 

OBČIANSKA NÁUKA 

ČLOVEK A HODNOTY 

ETICKÁ VÝCHOVA 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

ČLOVEK A SVET PRÁCE 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

TECHNIKA 

UMENIE A KULTÚRA 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 

 

 

 

5.   Vzdelávacie oblasti, Učebné osnovy  
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Učebné osnovy 

 

Učebné osnovy tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo 

Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.  

Vzdelávacie štandardy vymedzujú požiadavky, ktoré majú žiaci splniť v rámci konkrétneho časového 

intervalu – ročníka, stupňa. Tieto požiadavky sú formulované ako kompetencie, ktorých súčasťou sú 

vedomosti, zručnosti, postoje a hodnoty v kontexte vymedzeného obsahu vzdelávania. Obsahujú 

štruktúru učebných cieľov, výkonové požiadavky a vymedzený rámcový učebný obsah. Vzdelávacie 

štandardy je nevyhnutné chápať ako základné východisko k mnohostranne chápanej výučbe, preto 

výučbu nemožno redukovať len na ich mechanické plnenie. Predstavujú dôležitý podklad na realizáciu 

osobného plánovania, tvorby špecifickej stratégie a taktiky na výučbu jednotlivých predmetov, pričom 

je nevyhnutná kognitívna pestrosť a vytváranie panorámy myšlienkových možností žiakov. Z hľadiska 

vymedzeného učebného obsahu je kľúčovým prvkom uvedomovanie si pojmov, vzťahov medzi nimi. 

Následne je žiaduce tieto pojmy a vzťahy medzi nimi spolu s funkčnými faktami názorne zobrazovať 

do pamäťových myšlienkových máp, ktoré sa potom stávajú základným prostriedkom efektívnejšieho 

upevňovania a systematizácie nadobudnutých kompetencií žiakov. 

Stanovené štandardy si učitelia môžu viac špecifikovať s prihliadnutím na aktuálne kognitívne 

schopnosti svojich žiakov. Vzdelávací štandard treba chápať v tom zmysle, že žiak nemá byť pasívnym 

aktérom výučby a konzumentom hotových poznatkov, ktoré si má len zapamätať a následne 

zreprodukovať, ale aj vytvárať ich v aktívnej činnosti. 

 

Jazyk a komunikácia 

Vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia tvoria vyučovacie predmety Slovenský jazyk a literatúra 

a cudzí jazyk (Anglický jazyk, Ruský jazyk). 

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

prostriedkom pre nadobúdanie kultúrnej gramotnosti žiaka, jeho kľúčových kompetencií. Umožňuje 

porozumenie a osvojenie si poznatkov vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Z tohto dôvodu má v systéme 

primárneho vzdelávania kľúčové, centrálne postavenie. Spôsobilosti, ktoré žiak v rámci tohto učebného 

predmetu nadobudne, majú zásadný vplyv na jeho vzdelávanie aj v ďalších vzdelávacích oblastiach, 

učebných predmetoch. Kvalita spôsobilostí používať materinský jazyk zásadne ovplyvňuje aj komunikáciu 

žiaka s jeho okolím, vytváranie vzťahov s inými ľuďmi a formuje zaradenie žiaka do spoločnosti.  

Cieľom výučby slovenského jazyka na primárnom stupni vzdelávania je naučiť spisovný jazyk na takej 

úrovni, aby ho žiaci vedeli používať v praktickom živote. Používanie jazyka vnímame ako komplexné 

využívanie všetkých komunikačných zručností – rozprávania, písania, čítania a počúvania. 

Podstatou tohto predmetu na druhom stupni je viesť žiakov k uvedomeniu si jazykovej a kultúrnej 

pestrosti nielen v rámci Európy a sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie 

významu jazyka pre národnú kultúru by mali žiaci dospieť k chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii v 

multikultúrnom prostredí.  

Predmet slovenský jazyk a literatúra ako súčasť vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia je jedným z 

kľúčových všeobecnovzdelávacích predmetov, obsahom ktorého sú dve vzájomne sa dopĺňajúce zložky – 

jazyk a literatúra, pričom odporúčané vnútorné delenie predmetu je v pomere zložiek 3:2 a 2:2 alebo 

integrácia oboch zložiek. 

1. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet. 

2. ročník: V tomto vyučovacom   predmete sa zvyšuje časová dotácia v učebných  plánoch             

                inovovaného ŠkVP o 1 vyučovaciu hodinu týždenne. Táto vyučovacia hodina sa      

                použije na zmenu kvality výkonu v oblasti produktívnych komunikačných jazykových   
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               činností a stratégií.   

3. ročník: V tomto vyučovacom predmete sa zvyšuje časová dotácia v učebných plánoch            

                inovovaného ŠkVP o 1 vyučovaciu hodinu týždenne. Táto vyučovacia hodina sa      

                použije na zmenu kvality výkonu v oblasti produktívnych komunikačných jazykových   

               činností a stratégií.   

4. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet. 

5.ročník: V tomto vyučovacom predmete sa zvyšuje časová dotácia v učebných plánoch            

                inovovaného ŠkVP o 1 vyučovaciu hodinu týždenne. Táto vyučovacia hodina sa      

                použije na zmenu kvality výkonu v oblasti produktívnych komunikačných jazykových   

               činností a stratégií.   

6. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet. 

7. ročník: V tomto vyučovacom predmete sa zvyšuje časová dotácia v učebných plánoch            

                inovovaného ŠkVP o 1 vyučovaciu hodinu týždenne. Táto vyučovacia hodina sa      

                použije na zmenu kvality výkonu v oblasti produktívnych komunikačných jazykových   

               činností a stratégií.   

8., 9. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet. 

 

Predmet Anglický jazyk na 1. stupni v škole vyučujeme od 1.ročníka. Dôležitou úlohou 

primárneho vzdelávania v oblasti cudzích jazykov je podpora rozvoja osobnosti dieťaťa. Vytvárajú sa 

základy pre ďalšie vzdelávanie, rozvíja sa schopnosť žiakov porozumieť vlastnej a cudzej kultúre. 

Osvojenie si cudzieho jazyka má veľký význam. Prostredníctvom cudzieho jazyka sa žiaci oboznámia 

so zvyklosťami, spôsobom správania sa ľudí v rôznych krajinách. Znalosti cudzích jazykov vytvárajú 

podmienky pre nezaujatú otvorenosť pre svet.  

Východiskom pre výber vyučovacích metód je skutočnosť, že žiaci mladšieho školského veku 

nadobúdajú komunikačné kompetencie špecifickými formami učenia sa. Základný princíp vyučovania 

cudzích jazykov v primárnom vzdelávaní spočíva v podpore radosti žiakov z učenia sa cudzieho jazyka, 

využívaní vysokej miery zvedavosti detí, ich túžby skúmať a objavovať. Pri výučbe cudzieho jazyka je 

dôležité rešpektovať možnosti a schopnosti detí. Od prvého ročníka pridaním jednej hodiny do 

učebného plánu pracujeme s učebnicou Family and Friends Starter. Žiakov učíme hravou formou 

novým slovíčkam, ich významu a výslovnosti.  

1., 2.ročník: Škola tvorí učebné osnovy iŠkVP pre nový predmet  

3.- 9. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet. 

 

Matematika a práca s informáciami 

Táto vzdelávacia oblasť zahrňuje v sebe učebné predmety matematika, informatika. 

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

problémov v každodenných situáciách. Je rozpracovaná na kompetenčnom základe, čo zaručuje vysokú 

mieru schopnosti aplikácie matematických poznatkov v praxi.  

1. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet. 

2.- 9. ročník: V tomto vyučovacom predmete sa zvyšuje časová dotácia v učebných plánoch            

                inovovaného ŠkVP o 1 vyučovaciu hodinu týždenne. Táto vyučovacia hodina sa      

                použije na dôkladné utvrdzovanie učiva a tiež aplikačných úloh na podporu finančnej    

               gramotnosti žiakov. 

 

Informatika podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť hľadať riešenia 

problémových úloh ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie 

riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich 
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zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. 

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú 

príležitosť všetkým žiakom získať základnú digitálnu gramotnosť.  

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a 

techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak 

informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s 

rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto 

poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a vo vyučovaní iných 

predmetov, medzi predmetových vzťahoch, celoškolských programov a pri riadení školy.  

3., 4. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet. 

5. ročník: V tomto vyučovacom predmete sa zvyšuje časová dotácia v učebných plánoch            

                 inovovaného ŠkVP o 1 vyučovaciu hodinu týždenne. Táto vyučovacia hodina sa      

     použije na rozšírenie počítačových zručností žiakov, zdokonalenie práce s internetom,     

     rôznymi grafickými, tabuľkovými a textovými editormi. 

6.- 8. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet. 

9. ročník: Škola tvorí učebné osnovy iŠkVP pre nový predmet 

 

Človek a príroda 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú so skúmaním 

prírody. V tejto oblasti žiaci dostávajú príležitosť poznávať prírodu ako systém, ktorého súčasťou sú 

vzájomné premeny. Na takomto poznaní je založené aj pochopenie dôležitosti prírodnej rovnováhy pre 

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

charakterom výučby umožňujú žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam prírodných procesov, a tým si 

uvedomovať aj užitočnosť prírodovedných poznatkov a ich aplikáciu v praktickom živote.  

Cieľom vzdelávania prostredníctvom obsahu tejto oblasti je porozumieť prírodným aspektom 

vplývajúcim na život človeka a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, zaujímať sa o prírodu 

a dianie v nej, získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z rôznych zdrojov, ale najmä 

prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov.  

Postupné objavovanie sveta žiakmi je predmetom prírodovedy, ale aj prvouky prostredníctvom jej 

prírodovednej časti.  

 

Prvouka sa vyučuje v 1. aj v 2. ročníku a je zahrnutá do dvoch vzdelávacích oblastí, pretože sa 

skladá z dvoch zložiek – prírodovednej a spoločenskovednej. Spoznávanie prírodného a spoločenského 

prostredia má niektoré osobité črty a uskutočňuje sa špecifickými poznávacími procesmi, preto zložky 

ostali formálne oddelené. Špecifikácia obidvoch zložiek sa nachádza v úvode predmetu prvouka vo 

vzdelávacích štandardoch.   

1., 2. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet. 

 

Prírodoveda sa vyučuje v 3. a 4. ročníku. Jej cieľom je rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov. 

Prírodoveda rozvíja vo vzájomnej súčinnosti všetky tri zložky prírodovednej gramotnosti:  

 žiacke aktuálne poznanie (prírodovedné pojmy, koncepty);  

     poznávacie procesy žiaka potrebné pri úprave aktuálnych a tvorbe nových prírodovedných 

poznatkov (rozvíja induktívne poznávanie žiaka); 

      špecifické prírodovedné postoje, ktoré vedú žiaka k uvedomelému využívaniu vedomostí. 

Žiaci:  

 spoznávajú životné prostredie a pozorujú zmeny, ktoré sa v ňom dejú,  

 vyjadrujú svoje predstavy o javoch slovom a obrazom, diskutujú o svojich aktuálnych predstavách, 
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 argumentujú a menia svoje naivné predstavy a vysvetlenia vplyvom argumentácie a/alebo 

vlastného bádania,  

 samostatne vyhľadávajú informácie v rôznych informačných zdrojoch a vo vybraných 

prírodovedných témach vedú veku primeranú a úrovni poznania zodpovedajúcu diskusiu,  

 pozorujú detaily prírodných objektov a prírodných javov a na ich základe rozvíjajú svoje aktuálne 

poznanie,  

 kategorizujú prírodné objekty na základe pozorovateľných znakov,  

 identifikujú faktory (premenné), ktoré vplývajú na priebeh pozorovaných či skúmaných situácií a 

javov,  

 experimentujú so zmenami podmienok a vyslovujú závery z vlastného bádania,  

 vytvárajú si vlastné poznámky z prírodovednej aktivity a uvedomujú si ich význam pri tvorbe 

záveru zo zrealizovanej činnosti,  

 majú osvojené základné prírodovedné pojmy, pričom ich vzájomne prepájajú a vytvárajú 

vysvetlenia,  

 odlišujú vedeckú terminológiu od bežnej, hovorovej komunikácie,  

 chápu význam výsledkov vedy pre každodenný život a objektívne posudzujú pozitívne a negatívne 

vplyvy vedy a technológií na prírodu a celkové životné prostredie,  

 citlivo pristupujú k živej prírode,  

 majú tendenciu vytvárať vysvetlenia,  

 dokážu meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak sú ovplyvňované logickou argumentáciou. 

3., 4. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet. 

 

Biológia  

Vyučovací predmet biológia je na základnej škole zameraný na poznávanie javov a procesov 

prebiehajúcich v prírode vo vzájomných  súvislostiach a vedie žiakov k chápaniu prírody ako celku. 

Sústreďuje sa najmä na tie javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je 

východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky 

myslieť a konať, ako aj pre  upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. 

CIELE PREDMETU 

Žiaci 

 získajú základnú predstavu o prírode ako výsledku vzájomného pôsobenia jej zložiek, 

 pochopia prírodné javy, procesy a objekty vo vzájomných súvislostiach, 

 získajú informácie o prírode pozorovaním, pátraním, skúmaním a využitím rôznych zdrojov, 

 analyzujú, interpretujú, triedia a hodnotia informácie o organizmoch a prírode, 

 používajú správnu terminológiu na opísanie procesov a javov v živej a neživej prírode,  

 plánujú, uskutočňujú, zaznamenávajú a vyhodnocujú jednoduché biologické pozorovania a pokusy, 

 diskutujú o význame a praktických dôsledkoch vybraných vedeckých objavov, 

 aplikujú osvojené spôsobilosti a vedomosti na podporu svojho zdravia, 

 chránia prírodu a šetria prírodné zdroje, 

 plánujú a realizujú jednoduché projekty v oblasti biológie,  

 prezentujú a obhajujú výsledky svojej práce 

5. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet.  

6. ročník: Vo vyučovacom predmete biológia sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu.     

                Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality výkonu a to tak, že prehĺbi a rozšíri    

                učivo o výberové témy, pojmy a následne aj ich výkonný štandard. 

7. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet. 
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8. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet. 

9. ročník: Vo vyučovacom predmete biológia sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu.     

                Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality výkonu a to tak, že prehĺbi a rozšíri    

                učivo o výberové témy, pojmy a následne aj ich výkonný štandard. 

  

Fyzika 

Výučba fyziky sa spolu s biológiou a chémiou podieľa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti žiaka 

tak, aby využíval nadobudnuté vedomosti, bol schopný klásť otázky a na základe dôkazov vyvodzoval 

závery, ktoré vedú k porozumeniu obsahu výučby prírodných vied. 

Obsah výučby  fyziky je postavený na overenej konštruktivistickej pedagogickej teórii, ktorá kladie pri 

budovaní fyzikálnych poznatkov dôraz na vlastnú žiacku skúsenosť s fyzikálnymi javmi a objektmi. 

Umožňujú to žiacke pokusy, reálne demonštrácie, priame merania a ich spracovanie.  Postupne sa 

žiak vedie k formalizácii poznávaného obsahu, prípadne k matematickým vzťahom 

a k zovšeobecneniam  v podobe teoretických pojmov. Aj keď má učiteľ možnosť prispôsobiť si obsah 

výučby vlastným predstavám, túto koncepčnú myšlienku by mal zachovať. Prostredníctvom tvorby 

vybraných fyzikálnych (často aj prírodovedných) pojmov sa rozvíjajú žiacke bádateľské spôsobilosti, 

najmä pozorovať, merať, experimentovať, spracovať namerané údaje vo forme tabuliek a grafov. 

Súčasťou týchto spôsobilostí sú aj manuálne a technické zručnosti žiaka, schopnosť formulovať 

hypotézy, tvoriť závery a zovšeobecnenia, interpretovať údaje a opísať ich vzájomné vzťahy. 

Proces fyzikálneho vzdelávania uprednostňuje metódy a formy, ktoré sa podobajú prirodzenému 

postupu vedeckého poznávania.  Vzhľadom na vek žiakov je to najmä už spomenutý empirický postup, 

pre ktorý je charakteristické riešenie problémov experimentálnou metódou aj s využitím informačno-

komunikačných prostriedkov. Aktívna účasť žiaka sa zabezpečuje najmä riešením problémov a prácou 

v skupinách. Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti potrebné aj k osobným 

rozhodnutiam v občianskych a kultúrnych záležitostiach, ktoré súvisia s lokálnymi aj globálnymi 

problémami ako sú zdravie, životné prostredie, technický pokrok a podobne. Rovnako dôležité je, aby 

pochopil kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy a techniky. 

CIELE PREDMETU 

Žiaci 

 aplikujú empirické metódy práce – pozorovanie, experimentovanie, meranie a spracovanie 

nameraných hodnôt fyzikálnych veličín pri skúmaní fyzikálnych javov 

 Vysvetľujú vybrané fyzikálne javy v bezprostrednom okolí a navrhujú metódy overenia svojich 

vysvetlení, 

 prezentujú a obhajujú svoje postupy a tvrdenia logickou argumentáciou založenou na dôkazoch,  

komunikujú verbálnou aj písomnou formou, ovládajú symbolickú, tabelárnu, grafickú komunikáciu, 

aplikujú pri riešení fyzikálnych úloh a problémov znalosť fyzikálnych pojmov, zákonov, faktov, 

nadobudnutý matematický aparát aj odborné informácie získané z rôznych vhodných informačných 

zdrojov, 

rozlišujú spoľahlivé informácie od nespoľahlivých –kriticky myslia, 

riešia problémy, v ktorých sa integrujú poznatky z viacerých prírodovedných, prípadne humanitných 

predmetov, 

rozumejú historickému vývoju poznania vo fyzike ako vede a vplyvu technického vývoja na rozvoj 

poznania a spoločnosti, 

posudzujú užitočnosť vedeckých poznatkov a technických vynálezov pre rozvoj spoločnosti a tiež 

problémy spojené si ch využitím pre človeka a životné prostredie, 

pracujú v tíme, vedia kooperovať a diskutovať, sú zodpovední za výsledky svojej práce a zverené 

pomôcky, 
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získajú záujem o prírodu a svet techniky, 

nadobudnú otvorenosť k novým objavom vo fyzike a technike, 

získajú pozitívny vzťah k ochrane svojho zdravia a životného prostredia. 

6. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet.  

7. ročník: Vo vyučovacom predmete fyzika sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu.     

                Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality výkonu a to tak, že prehĺbi a rozšíri    

                učivo o výberové témy, pojmy a následne aj ich výkonový štandard. 

8. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet. 

9. ročník: Vo vyučovacom predmete fyzika sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu.     

                Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality výkonu a to tak, že prehĺbi a rozšíri    

                učivo o výberové témy, pojmy a následne aj ich výkonový štandard. 

 

Chémia 

Vyučovací predmet chémia má bádateľský a činnostný charakter, to znamená, že žiaci vlastnou 

činnosťou objavujú vlastnosti látok, zákonitosti ich správania a vzájomného pôsobenia. Obsah vychádza 

zo situácií, javov a činností, ktoré majú chemickú podstatu, sú blízke žiakovi a sú dôležité v živote 

každého človeka. Tvoria ho nielen chemické poznatky, ale aj činnosti, ktoré vyúsťujú do zvládnutia 

viacerých prvkov vedeckej činnosti, z ktorých najdôležitejší je experiment. Vykonávaním vlastných 

„vedeckých“ činností si žiaci osvojujú dôležité spôsobilosti, predovšetkým spôsobilosť objektívne 

a spoľahlivo pozorovať a opísať pozorované. Žiaci merajú, zaznamenávajú, triedia, analyzujú a 

interpretujú získané údaje, vytvárajú a overujú predpoklady a 

tvoria závery. 

CIELE PREDMETU 

Žiaci 

 sa zoznámia so základnými poznatkami o látkach dôležitých pre život, 

 porozumejú chemickým javom a procesom, 

 používajú odbornú terminológiu na opísanie chemických javov a procesov, 

 rozumejú pokynom na realizáciu praktických činností a dokážu ich podľa návodu uskutočniť, 

 plánujú a realizujú pozorovania, merania a experimenty, 

 spracúvajú a vyhodnocujú údaje získané pri pozorovaní, meraní a experimentovaní, 

 získavajú manuálne zručnosti, intelektové asociálne spôsobilosti pri realizácii žiackych experimentov, 

 osvojujú si a uplatňujú zásady bezpečnej práce s látkami, 

 vyhľadávajú v dostupných zdrojoch poznatky o použití rôznych látok v priemysle, poľnohospodárstve 

a v živote z hľadiska významu pre človeka, vplyvu na životné prostredie a 

ľudské zdravie, 

 využívajú poznatky a skúsenosti získané v predmete chémia pri ochrane zdravia a životného 

prostredia. 

7. – 9. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet.  

  

 Environmentálna výchova 

Vzhľadom na povinnosť dať možnosť využitia dvoch voliteľných hodín, škola dáva žiakom 

a ich zákonným zástupcom na výber z predmetov Environmentálna výchova a Ruský jazyk.  

Školy si vytvorila samostatný predmet s environmentálnym zameraním.                                              

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu 

Žiaci sú počas výchovno-vzdelávacieho procesu vedení k pochopeniu, rozvíjaniu a formovaniu 

správania sa a vlastnej spoločenskej zodpovednosti nielen k životnému prostrediu, ale aj k zdravému 
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spôsobu života, uvedomelej spotrebe, uvedomeniu si dôležitosti zhodnocovania odpadov 

alebo využívania obnoviteľných zdrojov energie, teda upriamovaním pozornosti na pochopenie 

globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej 

i medzinárodnej úrovni. 

Cieľom je prispieť k tomu, aby žiak: 

 rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich 

životné prostredie; 

 rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí; 

 poznal možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na 

            aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho 

            okolia (školy, obce...); 

 získal informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v 

lokálnych a globálnych súvislostiach; 

 rozlišoval technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu; 

 šetrne sa správal k prírodným zdrojom; 

 aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia. 

9. ročník: Škola tvorí učebné osnovy iŠkVP pre nový predmet  

 

Človek a spoločnosť 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť obsahuje v primárnom vzdelávaní problematiku spojenú 

s postupným utváraním predstáv o priestore (bezprostredné miesto života) a čase (ročné obdobie, 

historické obdobie). Žiaci sa oboznamujú so spoločenským prostredím. Všímajú si svoje okolie, ľudí, 

kultúru, históriu, a to všetko vo vzájomných väzbách. Vytvára sa v nich záujem o krásy prírody, aj 

ľudské diela v blízkom či vzdialenejšom okolí. V tomto veku sú žiaci prirodzene zvedaví, hľadajú 

príčiny fungovania spoločnosti. Postupné oboznamovanie sa so spoločenskými javmi sa realizuje 

spôsobom, ktorý u žiakov rozvíja aj procesuálnu stránku objavovania a skúmania. Túto vzdelávaciu 

oblasť na prvom stupni tvorí predmet Vlastiveda. 

Dôležité je, aby žiak vnímal zmeny vo svojom okolí, pochopil ich a snažil sa ich vysvetliť. 

Výučba je postavená na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie problémov 

na základe osobných skúseností žiakov a úrovne ich kognitívnych schopností. Vzdelávacie činnosti sú 

zamerané na podnecovanie zvedavosti a skúmanie javov v bezprostrednom okolí žiaka. Postupné 

objavovanie sveta žiakmi je predmetom nielen vlastivedy, ale aj prvouky (spoločenskovedná časť). 

Vytvorenie spoločného predmetu, spájajúceho prírodovednú a spoločenskovednú zložku, však 

podporuje také tematické aktivity, v ktorých sa rozvíjajú vedomosti a spôsobilosti v oboch vzdelávacích 

oblastiach.  

3., 4. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet. 

 

 Funkčná gramotnosť 

 Vzdelávací štandard funkčnej gramotnosti nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú 

výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností a otvorených 

príležitostí na rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov.  

Vzdelávací štandard pozostáva z charakteristiky predmetu a základných učebných cieľov, ktoré sa 

konkretizujú vo výkonovom štandarde. Je to ucelený systém výkonov, ktoré sú vyjadrené kognitívne 

odstupňovanými konkretizovanými cieľmi – učebnými požiadavkami. Tieto základné požiadavky sú 

špecifikované a konkretizované v podobe  ďalších blízkych učebných cieľov, učebných úloh, otázok 

a aktivít žiakov integráciou získaných pojmov, predstáv v určenom výkone. 
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K vymedzeným výkonom sa priraďuje obsahový štandard, v ktorom sa zdôrazňujú pojmy ako kľúčový 

prvok vnútornej štruktúry učebného obsahu. Učivo je v ňom štruktúrované podľa jednotlivých 

tematických celkov. Je to základ vymedzeného učebného obsahu v rámci vyučovania prvého ročníka.  

Vzdelávací štandard funkčnej gramotnosti  ako program aktivity žiakov je koncipovaný tak, aby 

vytváral možnosti na tie kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami, akými sú hľadanie, 

pátranie, skúmanie, objavovanie lebo v nich spočíva základný predpoklad poznávania a porozumenia 

v predmete a tvorenie. V tomto zmysle nemajú byť žiaci len pasívnymi aktérmi výučby a konzumentmi 

hotových poznatkov, ktoré si majú len zapamätať a následne zreprodukovať, ale vytvárať a  tvoriť .  

Predmet je určený so stanoveným obsahovým a výkonovým štandardom. Ciele predmetu sú 

konkretizované výkonovým štandardom.  Učivo a pojmy   predmetu sú uvedené v obsahovom 

štandarde.  

CIELE PREDMETU  

- rozvíjať predstavy o prírodných a spoločenských javoch, 

- rozvíjať pozorovacie spôsobilosti, 

- porovnávať a zoskupovať predmety    

- osvojiť si kód grafického zápisu reči, naučiť žiakov písať na klávesnici počítača, 

- kresliť a tvoriť v kresliacom programe, 

- prepísať a odpísať písmená, slabiky, slová vety, 

- tvorivo samostatne písať, 

- čítať a písať s porozumením, 

- zapamätať si všetky tvary tlačených aj písaných písmen,  

- osvojiť si funkčnosť jednotlivých kláves, 

- odpísať a prepísať text, 

- orientovať sa na klávesnici počítača,  

- písať na klávesnici na používateľskej úrovni, 

- pracovať s prirodzenými číslami, matematickými znamienkami, 

- rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom učenia sa, 

- rozvíjať poznávacie procesy a myšlienkové operácie,    

- použiť konkrétne nástroje editora na tvorbu a úpravu textu, 

- rozvíjať kladné morálne a vôľové vlastnosti, 

- rozvíjať kľúčové kompetencie.  

1. ročník: Škola tvorí učebné osnovy iŠkVP pre nový predmet  

 

Vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť na druhom stupni tvoria učebné predmety dejepis, 

geografia s jej humánnou zložkou a občianska náuka spolu s príslušnými témami, ktoré sú prítomné 

aj v iných vzdelávacích oblastiach. Cieľom tejto vzdelávacej oblasti je zoznámiť žiakov s vývojom 

ľudskej spoločnosti, s najvýznamnejšími spoločenskými javmi a procesmi, ktoré sa premietajú do 

každodenného života a vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi človekom a spoločnosťou 

v danom geografickom priestore.  Poznanie minulosti svojho národa, ako aj národov Európy a sveta, 

oboznámenie sa so zemepisnými charakteristikami svojej vlasti a regiónov sveta a utváranie pozitívnych 

občianskych postojov je predpokladom získania občianskych kompetencií, ktoré patria ku kľúčovým 

vo vzdelávaní.  

Žiaci cez poznanie najbližšieho prostredia (rodina, škola), ktorého sú súčasťou, získavajú 

funkčné znalosti a spôsobilosti o svojom najbližšom spoločenskom prostredí, o miestnej obci, regióne 

i o ostatných regiónoch Slovenska. Žiaci sú vedení k pochopeniu vlastného miesta a úlohy v 

spoločnosti, ako aj k tomu, aby svojimi postojmi a konaním prejavovali občiansku aktivitu, 
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zodpovednosť k sebe, svojim blízkym a krajine, v ktorej žijú. Vzdelávacia oblasť otvára priestor na 

kultivovanie individuálnych a spoločenských kompetencií.  

Učí vidieť veci a javy vo vzájomných súvislostiach, ponúka argumenty, inšpiruje k tvorivému 

riešeniu otázok a prispieva ku kritickému mysleniu žiakov. Súčasne rozvíja a upevňuje vedomie 

príslušnosti k európskemu civilizačnému a kultúrnemu prostrediu. Centrálnou kategóriou vzdelávacej 

oblasti je rozvíjanie, korigovanie a kultivovanie historického vedomia žiakov z potrieb prítomnosti, k 

čomu prispievajú všetky tri vyučovacie predmety, ktoré ju vytvárajú. Aj preto kľúčovú úlohu zohrávajú 

medzipredmetové vzťahy, ktoré treba kontinuálne metodicky aplikovať v podobe prierezových 

modelov vo výučbe jednotlivých predmetov. 

 

 Dejepis  

5. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet.  

6. ročník: Vo vyučovacom predmete sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu.     

                Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality výkonu a to tak, že prehĺbi a rozšíri    

                učivo o výberové témy, pojmy a následne aj ich výkonový štandard. 

7.-9. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet.  

 

 Geografia 

5. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet.  

6. ročník: Vo vyučovacom predmete sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu.     

                Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zvládnutie podrobnejších charakteristík     

                 Ázie a Afriky, tvorbu žiackych prezentácii, vďaka ktorým žiak vie samostatne využiť       

                 dostupné materiály na charakterizovanie vybraného objektu, oblasti, problému. 

                 viď. ročný plán učiteľa 

7. ročník: Vo vyučovacom predmete sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu.     

                 Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zvládnutie podrobnejších charakteristík     

                 jednotlivých oblastí a štátov Európy. Okrem toho sú v ročnom pláne zaradené    

                 projektové činnosti žiakov na podporu aktívneho sa zapájania do výučby a schopnosti     

                získavania, triedenia a vyhodnocovania informácií z rôznych médií. viď. ročný plán   

               učiteľa.  

8., 9. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet.  

  

 Občianska náuka 

Predmet prispieva k vytváraniu a rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. 

Prostredníctvom vymedzených pojmov a výkonov sprostredkuje potrebné vedomosti, zručnosti a 

nadobudnutie spôsobilostí, ktoré im umožnia orientovať sa v sociálnom prostredí a v bežných životných 

situáciách. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Vedie 

ich k poznávaniu svojej rodiny, školy, obce, regiónu, Slovenska a Európskej únie. Učí ich demokraticky 

myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom 

základné vedomosti z oblasti štátu a práva, umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti a vedie 

ich k aktívnej občianskej angažovanosti, ktorej jedným z dôležitých predpokladov je kritické myslenie. 

Žiaci 

 získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,  

 realisticky sa spoznávajú, hodnotia seba samých,  

 osvoja si pravidlá a normy spoločenského spolunažívania,  

 uvedomujú si práva a povinnosti a primerane svoje práva obhajujú,  

 preberajú zodpovednosť za vlastné názory, postoje a dôsledky konania,  
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 uznávajú základné princípy demokracie,  

 budujú si tolerantný prístup k iným názorom, postojom, hodnotám a kultúram,  

 učia sa aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti,  

 získajú základné vedomostí o sociálnoekonomickom a právnom fungovaní spoločnosti. 

6.– 9. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet.  

 

 Človek a hodnoty 
Hlavnou úlohou tejto vzdelávacej oblasti je aktívne sa podieľať na formovaní osobnosti žiakov s 

vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, 

prosociálnosť a univerzálne ľudské hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa 

neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zároveň podporuje pochopenie 

a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v 

súlade.  

Pripravuje mladých ľudí pre život, pre vytváranie harmonických a stabilných vzťahov v rôznych 

sociálnych skupinách – v rodine, na pracovisku, v spoločnosti. Obsah vzdelávacej oblasti sa realizuje v 

povinne voliteľných učebných predmetoch etická výchova a náboženská výchova.  

Predmet etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v 

morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Zvlášť dôležité je rozvíjať sebaúctu a úctu k iným, 

interpersonálne sociálne zručnosti a zvyšovať odolnosť žiakov voči negatívnym sociálno-patologickým 

či amorálnym vplyvom. 

 Základným cieľom predmetu náboženská výchova je pomôcť žiakovi zodpovedne myslieť, 

emocionálne sa prejavovať a správať vzhľadom na osobne žité náboženstvo a vieru. Predmet napomáha 

rozvíjať vzťah k Bohu, reflektuje otázku významu sveta, zmyslu a hodnoty života a noriem konania 

človeka a dáva odpoveď na základe zjavenia a viery cirkvi. Umožňuje urobiť osobné rozhodnutia vo 

vzťahu k iným konfesiám a náboženstvám,  podporuje pochopenie a toleranciu voči rozhodnutiam 

druhých. Motivuje k osobnému náboženskému životu a k zodpovednému konaniu v cirkvi a v 

spoločnosti. 

 

 Náboženská výchova /Etická výchova 

1. – 9. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet.  

 

Človek a svet práce 

V primárnom vzdelávaní vzdelávacia oblasť obsahuje návrhy pracovných činností a pracovných 

postupov, ktorými sú žiaci vedení k získaniu základných zručností z rôznych oblastí ľudskej práce. Do 

vzdelávacej oblastí patrí vyučovací predmet Pracovné vyučovanie, ktorý sa zameriava na vytváranie 

praktických pracovných návykov žiakov, čím sa dopĺňa ich základné vzdelanie. Žiaci sa tak stretávajú 

s dôležitou zložkou nevyhnutnou pre uplatnenie sa človeka v reálnom živote a na trhu práce. Spoznávajú 

a využívajú technické materiály, konštruujú, poznávajú základy stravovania a prípravy jedál, ľudové 

tradície a remeslá, povolania a získavajú prvé skúsenosti zo sveta práce.  

 

 Pracovné vyučovanie 

3., 4. ročník:  Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet.  

 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce na 2. stupni zahŕňa návrhy širokého spektra pracovných 

činností a technológií, ktorými sú žiaci vedení k získaniu psychomotorických zručností a poznatkov z 

rôznych oblastí reálneho života a sveta práce.  
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Predmet technika je zameraný na zložitejšie pracovné činnosti a technológie, na samostatnú a 

tímovú prácu žiakov. Žiaci sú vedení k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych 

oblastiach. Spoznávajú trh práce aj z hľadiska ich budúcej profesijnej orientácie. Prichádzajú do 

priameho kontaktu s technikou v jej rozmanitých podobách a v širších súvislostiach. Predmet poskytuje 

žiakom priestor a príležitosť na primeraný rozvoj ich tvorivého technického myslenia. Obsah je 

zameraný na budovanie vzťahu žiakov k technike, k jej bezpečnému používaniu a k bezpečnej práci s 

technikou. Žiaci spoznávajú reálne podmienky trhu práce, moderné stroje a zariadenia, funkciu 

základných bytových inštalácií. Sú vedení ku konštruovaniu a zhotovovaniu primeraných výrobkov a k 

poznaniu základných technických materiálov a technológií. Škola v predmete technika môže vyučovať 

tematický celok Ekonomika domácnosti, ktorý obsahuje témy: plánovanie a vedenie domácnosti, svet 

práce, domáce práce a údržba domácnosti, ručné práce, rodinná príprava, pestovateľské práce a 

chovateľstvo. Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce tak vhodne dopĺňa sústavu vzdelávacích oblastí 

o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v reálnom živote a v spoločnosti. 

5.- 9. ročník: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet.  

 

Umenie a kultúra 

Vzdelávacia oblasť vytvára priestor pre pochopenie významu kultúry a umenia v živote človeka 

a spoločnosti. Učí žiaka vnímať a chápať hodnoty umenia, kultúry  a kultúrnej tradície a vyjadrovať sa 

rôznymi umeleckými prostriedkami vizuálneho, dramatického, hudobného umenia, písaného a 

hovoreného slova. Primerane veku formuje samostatné a zodpovedné postoje žiakov    k súčasnej 

kultúrnej ponuke, rozvíja ich kritické myslenie najmä vo vzťahu k  masmédiám. Prostredníctvom 

tematických celkov zameraných na kultúrnu tradíciu a dedičstvo sa žiak oboznamuje s kultúrnou 

tradíciou svojho regiónu, národa, krajiny, čím sa u neho rozvíja povedomie kultúrnej identity, ale 

súčasne aj interkultúrne kompetencie.  

V primárnom vzdelávaní je cieľom kontinuálne rozvíjať vrodené a prirodzené predpoklady 

žiakov a pozitívne stimulovať sklony k hravosti a spontánnosti. Obsah vzdelávacej oblasti je 

realizovaný prostredníctvom vyučovacích predmetov výtvarná a hudobná výchova. Výtvarná 

výchova vedie žiaka k spoznávaniu súčasného umeleckého vyjadrovania sveta, vizuálnej kultúry a 

kultúrnej tradície svojho regiónu, národa a krajiny. Obsah predmetu je členený do tematických celkov, 

ktoré kladú dôraz na rozvoj predstavivosti a fantázie, pozorovacích a vyjadrovacích schopností a 

zručností pri práci s nástrojmi a materiálmi. Prostredníctvom tvorivých výtvarných činností a aktivít 

žiak získava príležitosti na uplatnenie fantázie a predstavivosti, a tým aj priestor pre vlastnú 

sebarealizáciu. Hudobná výchova prostredníctvom hudobných činností rozvíja základné hudobné 

kompetencie žiaka a usiluje sa o vytvorenie kladného vzťahu k hudbe a hudobnému umeniu.  

Na predmete výtvarná výchova na 2. stupni v tvorivom procese dochádza ku kvalitatívnej zmene, 

detskú spontánnosť postupne nahrádza dospelý ekvivalent – duchovná otvorenosť spojená s pribúdaním 

vedomej operatívnosti a názorovej samostatnosti. Hudobná výchova rovnako ako v primárnom 

vzdelávaní prostredníctvom hudobných činností rozvíja základné hudobné kompetencie žiaka a usiluje 

sa o vytvorenie kladného vzťahu k hudbe a hudobnému umeniu.  

 

 Hudobná výchova,  výtvarná výchova 

1.-9.  ročník:  Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet.  

 

 Zdravie a pohyb 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoživotnej 

starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Oblasť sa zameriava na základné 

informácie, súvisiace so zdravým spôsobom života a pohybovou aktivitou. Realizuje sa učebným 



26  

predmetom telesná a športová výchova, ktorej najdôležitejším poslaním v primárnom aj nižšom 

sekundárnom vzdelávaní je vytváranie vzťahu k pravidelnej pohybovej aktivite ako nevyhnutného 

základu zdravého životného štýlu.  

Telesná a športová výchova spája vedomosti, návyky a zručnosti spojené so zdravím,  zdravým 

životným štýlom, pohybovou a športovou aktivitou využiteľnými nielen počas školskej dochádzky, ale 

i v dospelosti. Žiaci si vytvoria predstavu o význame pohybovej a športovej aktivity pri upevňovaní 

aktívneho zdravia a spoznajú účinok vykonávaných cvičení na organizmus.  

Pri realizovaní obsahu telesnej a športovej výchovy je dôležité rešpektovať individuálne 

dispozície žiakov, ktoré by mali byť zohľadnené pri plánovaní cvičení, ako aj pri hodnotení žiakov. 

Významnou súčasťou je motivácia žiakov k dosiahnutiu individuálnych zlepšení vo svojej pohybovej 

výkonnosti pri akceptovaní ich vlastných predpokladov. 

1.-9.  ročník:  Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet.  
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Rýchlo sa meniaca realita súčasnej globalizovanej spoločnosti, s novými technológiami a sociálnymi 

zmenami ovplyvňuje postoje, hodnotový systém žiakov a ich konanie. Táto skutočnosť sa musí odraziť 

aj vo vzdelávaní. Vhodným prostriedkom na to sú prierezové témy, ktoré sa svojím obsahom a 

výchovným zameraním premietajú do vymedzených vzdelávacích oblastí, dopĺňajú ich, prepájajú ich 

obsah s aktuálnym dianím v spoločnosti, s každodennou žitou skúsenosťou žiaka a konkrétnej triedy. V 

tomto zmysle prierezové témy priaznivo ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania funkčných 

kompetencií žiakov. Prierezové témy sa môžu realizovať ako súčasť učebného obsahu vyučovacích 

predmetov alebo prostredníctvom samostatných projektov, seminárov, vyučovacích blokov, kurzov a 

pod. Súčasne prierezové témy môžu tvoriť samostatný vyučovací predmet z rámca voliteľných 

(disponibilných) hodín. Obidve formy sa môžu aj ľubovoľne kombinovať. Účinnosť pôsobenia 

prierezových tém sa môže zvýšiť relevantnými mimoškolskými aktivitami. 

Naša škola má  prierezové témy väčšinou implementované ako integrálnu súčasť učebného 

obsahu jednotlivých predmetov. V zmysle školského vzdelávacieho programu zapracovávame 

prierezové témy:  

Osobnostný a sociálny rozvoj - na 1. stupni  aj na 2. stupni 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - na 1. stupni aj na 2. stupni 

Environmentálna výchova - na 1. stupni aj na 2. stupni 

Mediálna výchova - na 1. stupni aj na 2. stupni 

Multikultúrna výchova - na 1. stupni aj na 2. stupni 

Ochrana života a zdravia - na 1. stupni aj na 2. stupni 

Regionálna výchova a ľudová kultúra - na 1. stupni 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke -   na 1. stupni  

 

6.1. Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 
Má niekoľko špecifík a odlišností od ostatných vyučovacích predmetov a prierezových tém v základnej 

škole. Používané metódy rešpektujú bežné didaktické postupy, žiada sa však uplatňovať menej verbálne 

a viac názorné metódy, cvičenia a kontroly. Dôležitú funkciu plnia aktivizujúce a motivačné hodnotenia, 

samostatné alebo skupinové činnosti.  

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     ihriskách   alebo   v bezpečných 

priestoroch v okolí školy. (Pozn.: Praktický výcvik a teoretické vyučovanie zabezpečujú detské 

dopravné ihriská - DDI, ktorým to ministerstvo umožnilo, podľa „Tematického plánu dopravnej 

výchovy žiakov základných škôl na detských dopravných ihriskách“. Na týchto DDI sa výcvik 

poskytuje bezplatne. Pokiaľ je stále DDI príliš vzdialené od sídla školy alebo je ťažko dosiahnuteľné 

z hľadiska dopravnej dostupnosti, môže praktický výcvik a teoretické vyučovanie zabezpečiť aj 

prenosné DDI.  Prenosné DDI zabezpečujú praktický výcvik a teoretické vyučovanie iba v obciach, v 

ktorých nie je zriadené stabilné.) 

6.  Prierezové témy 



28  

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

psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele doprav. výchovy  pre  ISCED 1 

a  ISCED 2 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.  

 

6.2.   Regionálna výchova a ľudová kultúra 
Prierezová téma Regionálna výchova a ľudová kultúra úzko súvisí s Multikultúrnou 

výchovou, ale vo svojom obsahu sa hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným 

kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. Nakoľko sa vláda SR zaviazala realizovať Odporúčania 

na ochranu tradičnej kultúry a folklóru a Generálnou konferenciou UNESCO bol schválený Dohovor 

o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva ako aj  Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti  

kultúrnych prejavov, uvedená téma je nenásilnou formou začlenená do viacerých predmetov na 1. stupni 

(prírodoveda, vlastiveda, environmentálna výchova, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova a pod.).  

Cieľom zaradenia prierezovej témy  do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na 

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

a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby žiaci  

v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru vlastnej obce, kraj, v ktorom žijú, školu, ktorú 

navštevujú, históriu, pamätné miesta, sochy, kultúrne pamiatky, povesti, piesne, príbehy o rodákoch, 

osobnosti obce a školy, ale tiež aby poznávali jej flóru a faunu – význam ochrany prírody, lesa, vody, 

živočíchov. V rámci prierezovej témy sa oboznamujú s tradičnou ľudovou kultúrou – ľudovými 

remeslami, ľudovoumeleckými výrobkami regiónu, tradičnými jedlami, staviteľskými pamiatkami 

a zbierkami  ľudovej hudobnej kultúry. 

Aj takýmito aktivitami škola pomáha pri vytváraní predpokladov u žiakov na pestovanie 

a rozvíjanie citu ku kráse k tradičnému ľudovému umeniu a uchovávaniu kultúrneho dedičstva našich 

predkov. 

Navrhované tematické celky a témy k rozvíjaniu prierezovej témy REGIONÁLNA 

VÝCHOVA A ĽUDOVÁ KULTÚRA. 

Pod regionálnou kultúrou rozumieme súhrn produktov (hmotných a nehmotných) ľudskej 

činnosti, ktoré sa viažu na konkrétnu obec alebo región. Regionálna kultúra zahŕňa v sebe lokálne a 

regionálne kultúrne dedičstvo, ako aj živé kultúrne prejavy fungujúce v každodennom živote, pri 

sviatkoch a slávnostiach. Regionálna kultúra nadväzuje na regionálne kultúrne tradície a pokladá ich za 

dôležitú súčasť historickej pamäte i za zdroj identity obce alebo regiónu. 



29  

Tematické celky:  

1. Môj rodný kraj 

2. Objavujeme Slovensko 

3. Tradičná ľudová kultúra 

 

1. tematický celok: Môj rodný kraj 

Témy: 

– moja rodina,  

– škola, okolie školy, 

– obec, mesto, v ktorom žijem (poloha, história a súčasnosť), 

– rozprávky, príbehy, legendy spojené s históriou obce, mesta, 

– tradičné regionálne zvyky, obyčaje, 

– kultúrne pamätihodnosti, monumenty obce, mesta, 

– regionálne múzea, prírodovedné múzeá, galérie, skanzeny, 

– významné osobnosti regiónu, 

– prírodné krásy regiónu, 

– náučné chodníky v regióne,  

– chránené rastliny a živočíchy na území regiónu, 

– minerály, skameneliny, jaskyne na území regiónu,  

– tradičné produkty a zamestnania v regióne, 

– umelecké produkty, tradičné ľudovoumelecké remeslá regiónu, 

– miestne a regionálne jazyky. 

 

2. tematický celok: Objavujeme Slovensko 

Témy: 

– spoznávanie regionálnej kultúry a najtypickejších prejavov kultúr iných regiónov Slovenska v oblasti 

ľudových tradícií, 

– spoznávanie základných znakov ľudovej kultúry národností žijúcich na Slovensku, 

– výber z historických, kultúrnych pamätihodností Slovenska (hrady, zámky, architektúra,  

– flóra a fauna na Slovensku, 

– chránené územia na Slovensku, 

– ľudové piesne a tance, dramatické a výtvarné umenie, tradičné ľudovoumelecké remeslá z regiónov 

Slovenska, 

– geografické zvláštnosti Slovenska, geografické a prírodné monumenty, jaskyne a i., 

– významné osobnosti rôznych oblastí kultúry a histórie Slovenska. 

 

3. tematický celok: Tradičná ľudová kultúra 

Tradičnú ľudovú kultúru vnímame ako formy kultúrneho prejavu podporujúcu zachovanie 

kultúrnej identity. Kultúrnu identitu chápeme ako súhrn postojov, návykov, tradícií, hodnôt, 

interpretácií a sebainterpretácií, spôsobov myslenia, cítenia a konania(vzorcov správania), ktoré 

charakterizujú organizovanú skupinu ľudí, jej kolektívnym, spoločným výtvorom. 

Tradičná ľudová kultúra je súhrn hmotných a nehmotných produktov ľudskej činnosti, 

vytvorených v tradičných spoločnostiach. Prenášala sa z generácie na generáciu ústnym podaním, 

napodobňovaním a v podstatne menšej miere písomnou formou. 

Realizácia prierezovej témy  -  prierezová téma bude včlenená do vyučovania vyučovacích 

predmetov s príbuznými učebnými témami; môže byť realizovaná formou besedy, vychádzok, 

výletov, v rámci ŠKD, exkurzií podľa plánu  určeného v MZ pomocou záujmových krúžkov, ale aj 
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výstav organizovaných obcou alebo regionálnym kultúrnym centrom, prípadne je možné využiť ponuky 

akcií hornonitrianskeho múzea. 

Témy RVĽK budú motiváciou aj k organizovaniu školských aktivít organizovaných v mimo 

vyučovacom čase. 

 

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

prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním, biológiou i geografiou. Uplatňujeme ju najmä 

aktivitami v rámci projektu Zelená škola. Jej 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, starať sa o svoje okolie, triediť odpad  

a pod. V našich konkrétnych podmienkach kladieme dôraz najmä na nasledujúce témy a oblasti: 

- význam obnoviteľných zdrojov energií (slnečná energia, voda, vietor) 

- spotreba a šetrenie energie v domácnosti a v škole 

- vplyv odpadu na životné prostredie, spôsob likvidácie odpadov – spaľovanie, recyklovanie, 

kompostovanie (exkurzia do priestorov kompostoviska v obci Nitrica, triedenie odpadu v škole) 

- utváranie citlivého prístupu k najbližšiemu okoliu 

- starostlivosť o zeleň v okolí školy, miestneho cintorína  a v okolí rieky Nitrica 

Na realizáciu témy je vytvorený samostatný voliteľný predmet, ktorý sa vyučuje od 7.ročníka podľa 

záujmu žiakov  - ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

 

6.4. Osobnostný a sociálny rozvoj 
Prierezová oblasť Osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje 

žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen študijný (akademický) rozvoj 

žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú.  

Jej cieľom je rozvíjať u žiakov našej školy sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, 

sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. 

Naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných,   pomáhať 

žiakom získavať a udržať si  osobnostnú integritu,  pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať 

sociálne zručnosti  potrebné pre život a spoluprácu,  podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-

patologických javov v škole (prevenciu šikanovania, agresivity, užívania návykových látok). 

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

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

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

 

6.5.  Ochrana života a jeho zdravia 
Prierezová téma Ochrana života a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti 

žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne je to aj pri pobyte 

a pohybe v prírode, kde môžu vzniknúť nepredvídané skutočnosti, ohrozujúce človeka a jeho okolie. 

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

nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie  prostredníctvom pohybu a 

pobytu v prírode. Obsah učiva tejto prierezovej témy je  orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých 

vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a 
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prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky  v situáciách vzniknutých 

pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. Cieľom oblasti je: 

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

iných ľudí, 

- poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti, 

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

ohrozenia zdravia a života, 

- rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, 

- formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti 

organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách. 

Prierezovú tému napĺňa obsah : 

 - riešenie  mimoriadnych situácií - civilná ochrana (cvičenia CO s následnou evakuáciou školy) 

 - zdravotná príprava (na vyučovacích predmetoch prírodoveda, biológia, telesná 

výchova, účelové cvičenia a didaktické hry, kurz prvej pomoci) 

 - pohyb a pobyt v prírode (mimoškolská krúžková činnosť žiakov, účelové cvičenia a didaktické 

hry) 

6.6. Mediálna výchova 
Cieľom prierezovej témy Mediálna výchova je osvojenie si schopnosti u žiakov kompetentne 

zaobchádzať s médiami a všetkými dostupnými mediálnymi informáciami primerane k ich veku. Žiaci 

by sa mali naučiť objavovať v týchto informáciách to hodnotné, pozitívne, formujúce ich osobnostný 

a profesionálny rast. Dokázať si uvedomiť negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich 

zodpovedným prístupom eliminovať. Dôležité je tiež, aby sa žiaci mali možnosť naučiť tvoriť vlastné 

mediálne produkty, či priamo v rámci vzdelávacieho procesu, alebo v mimoškolskej činnosti žiakov. 

V našej škole sa táto prierezová téma využíva najmä na hodinách anglického jazyka, 

informatiky, slovenského jazyka a literatúry, technickej výchovy ale aj v rámci mimoškolskej činnosti 

žiakov pri tvorbe školského časopisu s novým názvom Zvonček. 

 

6.7.  Multikultúrna výchova 
V rámci prierezovej témy Multikultúrna výchova sa žiaci učia rešpektovať a podporovať 

najrôznejšie tradičné a nové kultúry, akceptovať kultúrne rozmanitosti, rozvíjať toleranciu, rešpekt 

a prosociálne správanie. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola fungovala ako spravodlivý 

systém, kde majú 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. Multikultúrnu výchovu sme 

´prirodzene začlenili do spoločenskovedných predmetov, pri výučbe materinského aj cudzích jazykov 

a zaoberáme sa ňou aj v rámci výchovy prevencie.  

 

6.8. Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov na 1. aj 2. stupni základnej školy je príprava 

na zodpovedné medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k 

manželstvu a rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov 

v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. 
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Pri realizácii tém je nevyhnutné vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, 

zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy na 1. stupni je prispieť k tomu, aby si žiak:  

 osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin 

jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti; 

 získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských vzťahov;  

 uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom 

každodennom živote.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy na 2. stupni je okrem už spomínaných čiastkových 

cieľov aj prispieť k tomu, aby si žiak:  

získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva 

a rodičovstva; 

osvojil zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality; 

Príklady aktivít, ktoré je možné vykonávať v rámci jednotlivých predmetov formou diskusie so 

žiakmi sú: úloha rodiny v spoločnosti, zásady zdravého života, rovnoprávnosť pohlaví, priateľstvo, 

kultivované dospievanie, zodpovedný prístup k sexualite, zásady bezpečného správania.  

 

Program prevencie obezity 

 

ZŠ s MŠ Nitrica vychádza z Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 až 

2025. 

Jeho cieľom je informovať a usmerňovať žiakov školy o zásadách správnej výživy, meniť 

postoje  žiakov k vlastnému zdraviu, propagovať zásady správnej výživy so zámerom zlepšenia 

štruktúry stravy v školskej jedálni a v rodine,  pestovať u žiakov nové stravovacie návyky napr. zníženie 

kalorického príjmu,  zníženie príjmu tukov, zvýšený príjem ovocia a zeleniny, obmedzenie konzumácie 

sýtených nápojov. Zamerať sa  na voľno časové aktivity zamerané na zmenu životného štýlu najmä 

zvýšenie fyzickej aktivity v škole aj vo voľnom čase. Upozorňovať žiakov na dôsledky, ktoré vznikajú 

pri sedavom spôsobe života pri nadmernom sledovaní televízie a počítača.  

a) podpora zdravého štartu do života  

Už v materskej škole sa u detí pestujú správne stravovacie návyky, deti dostávajú zvýšený 

príjem ovocia a zeleniny, v rámci pohybovej zložky výchovno-vzdelávacieho procesu 

využívajú pravidelne telocvičňu a multifunkčné ihrisko. 

b) podpora zdravšieho prostredia v školách – ustanoviť zdravie ako prioritu na školách 

Jedlá poskytované v rámci školského stravovania spĺňajú kritéria kladené na vyváženú 

stravu. Škola je zapojená do projektov Školské ovocie a Školské mlieko  

c) tvorba zdravej  voľby – zabezpečiť širokú dostupnosť zdravej voľby potravín pre deti 

Prvé tri dni na začiatku školského roka jedáleň pripravuje zdravé desiaty pre všetkých žiakov 

školy zdarma, aby prilákala čo najviac stravníkov na školské stravovanie. 

V priebehu školského roka pripravuje pre všetkých žiakov a zamestnancov školy Deň mlieka, 

Deň vody (ovocné misy, ovocné šťavy) 

d) obmedzenie marketingu a reklamy deťom – obmedziť vystavenie detí reklame na jedlo  a nápoje 

s vysokým obsahom tukov, solí a cukrov 

e) informovanie rodiny – vedúca školskej jedálne na plenárnom rodičovskom združení informuje 

o možnostiach stravovania v škole, rodičia sú o jednotlivých aktivitách k zdravému životnému 

štýlu informovaní prostredníctvom webovej stránky školy. 
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f) podpora fyzickej aktivity – súčasťou rozvrhu školy sú aktívne desiatové prestávky, keď žiaci na 

priestrannom školskom dvore majú možnosť vyvíjať určité športové aktivity. Hodiny telesnej 

a športovej výchovy sa uskutočňujú v priestornej telocvični a tiež na multifunkčnom ihrisku. 

Okrem toho žiaci navštevujú krúžky zamerané na fyzickú aktivitu: turistický, pohybové hry, 

tenisový, hasičský, ľudový tanec a spev. Podľa plánu práce školy sa uskutočnia nasledujúce 

aktivity:  

 Vianočná latka – súťaž v skoku do výšky 

 florbalový turnaj žiakov 

 basketbalový turnaj žiakov 

 súťaž žiakov Na bicykli – bezpečne 

 športový deň v rámci olympijského festivalu detí a mládeže v závere školského 

roka 

g) monitorovanie a hodnotenie – na začiatku, v priebehu a na konci školského roka sa monitorujú 

a hodnotia dosahované výkony žiakov, súťaž o zdravom životnom štýle „Hravo ži zdravo“ je 

vyhodnotená Slovenskou potravinárskou komorou. 

Plnenie Programu prevencie obezity sa uskutočňuje aj v rámci vyučovacích 

predmetov:  telesná a športová výchova, triednická hodina, prírodoveda, biológia. 

 

Finančná gramotnosť 

 
Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne 

riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej 

domácnosti.  

Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú 

podmienené premennými ako vek, rodina, zamestnanie, kultúra či miesto bydliska. Je to označenie pre 

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

udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie. V súvislosti so zvyšovaním vedomostí v oblasti 

finančnej gramotnosti je podstatnou zložkou zameranie na vonkajšie prostredie na trhu práce, kde je 

uplatnenie možné vo forme zamestnania alebo samo zamestnania. Dôraz sa kladie na praktické využitie 

poznatkov a prepojenie s realitou, nielen na nadobudnutie teoretických vedomostí.  

 Finančná gramotnosť je implementovaná do všetkých predmetov v zmysle pedagogicko-

organizačných pokynov na základe Národného štandardu finančnej gramotnosti. Národný štandard 

finančnej gramotnosti popisuje minimálne požiadavky na funkčnú finančnú gramotnosť absolventov 

prostredníctvom osvojených kompetencií. Tieto sú usporiadané nasledovne ako Témy, Kompetencie a 

čiastkové kompetencie. 

Predpokladá sa, že žiak ovláda pojmy vyskytujúce sa v jednotlivých témach (očakávaniach). Toto 

ovládanie znamená, že žiak: 

- rozumie zadaniam úloh, v ktorých sa tieto pojmy vyskytujú,  

- vie ich správne použiť pri formuláciách svojich odpovedí,  

- vie dôležité pojmy stručne opísať (definovať).  

Kompetencie sa postupne zameriavajú na minimálnu úroveň, až do momentu absolvovania strednej 

školy. Témy, celkové a čiastkové kompetencie opisujú vybrané poznatky, zručnosti a skúsenosti z 

oblasti finančnej gramotnosti. Celkovo sú témy zoradené do šiestich vybraných kategórií finančnej 
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gramotnosti: Finančná zodpovednosť spotrebiteľov; Plánovanie, príjem a práca; Rozhodovanie a 

hospodárenie spotrebiteľov; Úver a dlh; Sporenie a investovanie, Riadenie rizika a poistenie. 

Očakávania opisujú, akým spôsobom by mali žiaci byť schopní aplikovať vedomosti a zručnosti pri 

každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach. Očakávania odrážajú napredovanie v  získavaní 

poznatkov, zručností a skúseností. 

 

Finančná gramotnosť – ISCED 1(Úroveň 1), ISCED 2 (Úroveň 2) 

 

Témy 

 

1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov  

Celková kompetencia  

Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích procesov v osobných financiách  

Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach  

Čiastková kompetencia 2: Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov  

Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi  

Čiastková kompetencia 4: Posúdiť význam boja proti korupcii, podvodom, ochrany proti praniu 

špinavých peňazí 

 

Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1:  

Uviesť jednoduché príklady, ako sa môžu osobné informácie/údaje dostať k nepovolaným osobám. 

Opísať možné dôsledky prezradenia vybraných osobných informácií.  

Úroveň 2:  

Vysvetliť možnosti úniku dôležitých osobných údajov. Zhodnotiť dôsledky zneužitia osobných údajov.  

Vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných záležitostiach môže pomôcť predchádzaniu 

konfliktom (finančná inštitúcia, klient). 

 

Čiastková kompetencia 2: Stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebiteľov  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1:  

Uviesť príklady možností na vrátenie výrobkov v rôznych typoch obchodov (napr. elektronické, 

kamenné).  

Jednoducho opísať základné práva spotrebiteľov.  

Úroveň 2:  

Vyhľadať informácie o právach spotrebiteľov vrátane práva na reklamáciu.  

Uviesť príklady klamlivých a zavádzajúcich obchodných praktík.  

Uviesť príklady falšovaných tovarov (tzv. fejkov). 

 

Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančným trhom  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2:  

Vysvetliť význam ochrany vkladov v SR.  

Vysvetliť rozdiel medzi bankovými a nebankovými subjektmi. 
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Čiastková kompetencia 4: Posúdiť význam boja proti korupcii, podvodom, ochrany proti praniu 

špinavých peňazí  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1:  

Navrhnúť spôsoby riešenia finančných situácií, v ktorých sa stretne s klamstvom, podvodom, nečestným 

správaním. 

Úroveň 2:  

Identifikovať korupčné správanie.  

Identifikovať podvodné správanie.  

Uviesť príklady zneužívania verejných zdrojov. 

 

2. Plánovanie, príjem a práca  

Celková kompetencia  

Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu  

Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí  

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných príjmov  

Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán  

Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť daňový a odvodový systém  

Čiastková kompetencia 4: Zhrnúť právne formy podnikania a základné predpisy pre oblasť podnikania 

 

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných príjmov  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1:  

Opísať, čo sú osobné príjmy človeka.  

Úroveň 2:  

Vysvetliť pojem mzda (hrubá, čistá).  

Charakterizovať príjem z podnikateľskej činnosti. 

 

Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1:  

Roztriediť príjmy do domácnosti a výdavky na domácnosť.  

Úroveň 2:  

Vysvetliť prvky osobného rozpočtu (pravidelné a nepravidelné príjmy, výdavky a úspory).  

Zostaviť rozpočet domácnosti.  

Zostaviť jednoduchý podnikateľský zámer a rozpočet malého podniku – fyzickej osoby.  

Charakterizovať typy rozpočtov (vyrovnaný, schodkový, prebytkový) na úrovni rodiny. 

 

Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť daňový a odvodový systém  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2:  

Uviesť príklady, ako štát využíva príjmy z daní. 

 

Čiastková kompetencia 4: Zhrnúť právne formy podnikania a základné predpisy pre oblasť 

podnikania  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2:  
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Vysvetliť podstatu a význam podnikania na príkladoch podnikateľských subjektov v praxi.  

Navrhnúť vlastný projekt a individuálne aj tímovo pracovať na jeho realizácii. 

 

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov  

Celková kompetencia  

Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny  

Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby  

Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich dôsledkov  

Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe  

Čiastková kompetencia 4: Popísať používanie rôznych metód platenia 

 

Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1:  

Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby.  

Vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze.  

Vymedziť situácie, kedy si človek predmety nakupuje a kedy si ich požičiava.  

Úroveň 2:  

Vysvetliť, kedy sporiť a kedy si požičiavať (rozdiel medzi úsporami a pôžičkou).  

Vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb. 

 

Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia so zvažovaním alternatív a ich 

dôsledkov  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1:  

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

Úroveň 2:  

Zoradiť osobné finančné ciele podľa ich priority.  

Prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností a zhodnotiť ich dôsledky.  

Opísať základné typy bankových produktov. 

 

Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o 

nákupe  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1:  

Porovnať ceny rovnakého alebo podobného výrobku a/alebo služby v dvoch rôznych obchodoch.  

Uplatniť zodpovedné rozhodovanie pri nákupe, primerane veku.  

Úroveň 2:  

Opísať spôsob rozhodovania pri sporení a investovaní finančných prostriedkov.  

Rozlíšiť pozitívne a negatívne vplyvy reklamy na spotrebiteľa. 

 

Čiastková kompetencia 4: Opísať používanie rôznych metód platenia  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1:  

Opísať, za čo všetko sa v domácnosti platí. 

Vysvetliť používanie peňazí v bežných situáciách (hotovostná a bezhotovostná forma peňazí).  

Úroveň 2:  
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Opísať moderné spôsoby platenia.  

Rozlíšiť platobné karty podľa funkcie (debetné, kreditné).  

Opísať spôsoby platenia v tuzemskej a zahraničnej mene.  

Porozumieť prepočtu meny (napríklad českých korún na Euro a naopak). 

 

4. Úver a dlh  

Celková kompetencia  

Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu  

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov úverov  

Čiastková kompetencia 2: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebiteľských úverov  

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením (predlžením) 

alebo ako ich zvládnuť 

 

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov úverov  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1:  

Zdôvodniť voľbu nákupu tovaru alebo služby alebo požičania si predmetu.  

Úroveň 2:  

Zhodnotiť výhody a nevýhody využívania úveru vrátane používania kreditnej karty.  

Aplikovať na príkladoch jednoduché úročenie.  

Analyzovať možnosti získavania finančných prostriedkov cez bankové a nebankové subjekty a dôvody 

a riziká nákupov na úver. 

 

Čiastková kompetencia 2: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch úverov 

poskytovaných spotrebiteľom  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1:  

Vysvetliť, že peniaze sa dajú požičať vo finančných inštitúciách.  

Úroveň 2:  

Uviesť príklady spotrebiteľských úverov a ich poskytovateľov.  

Vysvetliť systém ochrany spotrebiteľa pri úveroch spotrebiteľom. 

 

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením 

(predlžením) alebo ako ich zvládnuť  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1:  

Vysvetliť, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí.  

Úroveň 2:  

Uviesť príklady legálnych a nelegálnych postupov pri vymáhaní dlhov. Zhodnotiť význam úverovej 

histórie a budovanie pozitívnej úverovej histórie. 

 

5. Sporenie a investovanie  

Celková kompetencia  

Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi  

Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite  

Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť investičné alternatívy 
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Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1:  

Opísať, ako a prečo človek môže sporiť.  

Úroveň 2:  

Vysvetliť hodnotu a význam „núdzového fondu“.  

Opísať pozitívne a negatívne stránky sporenia na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele. 

Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť investičné alternatívy  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2:  

Uviesť príklad investície, ktorá umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k finančným prostriedkom.  

Uviesť možnosti využitia voľných finančných prostriedkov (sporenie, produkty so štátnym príspevkom, 

nehnuteľnosti).  

Zdôvodniť výber zvoleného produktu pre investovanie voľných finančných prostriedkov. 

 

6. Riadenie rizika a poistenie  

Celková kompetencia  

Používanie primeraných stratégií riadenia rizík  

Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie  

Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi verejným a 

súkromným (komerčným) poistením  

Čiastková kompetencia 3: Charakterizovať komerčné poistenie 

Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1:  

Uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti.  

Vysvetliť podstatu rizika a jeho typy.  

Úroveň 2:  

Opísať spôsoby, akými sa dajú znížiť rôzne druhy rizík alebo ako sa im dá úplne vyhnúť.  

Vysvetliť podstatu a význam poistenia.  

Uviesť základné druhy poistenia (životné a neživotné). 

Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi verejným 

a komerčným poistením  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1:  

Vysvetliť, prečo a kedy sa ľudia potrebujú poistiť.  

Na jednoduchých príkladoch názorne ukázať, ako poistenie funguje.  

Úroveň 2:  

Vysvetliť základný účel verejného poistenia.  

Charakterizovať zdravotné poistenie, sociálne poistenie a v rámci neho predovšetkým 

nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. 

Čiastková kompetencia 3: Charakterizovať komerčné poistenie  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2:  

Rozoznať hlavné typy poistenia motorových vozidiel.  

Vysvetliť rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti (bytu, resp. domu) a poistením domácnosti 

(zariadenia). 
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Rámcový učebný plán (ďalej RUP) stanovuje časové dotácie vyučovacích predmetov v ŠVP podľa 

ročníkov. Vymedzuje počet voliteľných (disponibilných) hodín, ktoré škola konkretizuje vo svojom 

školskom vzdelávacom programe nasledujúcimi spôsobmi: navýši hodinovú dotáciu existujúcim 

vyučovacím predmetom ŠVP a/alebo vytvorí nový vyučovací predmet, kurz a pod., ktorému pridelí 

časovú dotáciu. Poznámky k RUP sú pre školu záväzné, môže si však v rámci svojho učebného plánu 

vytvoriť ďalšie poznámky podľa svojich potrieb a možností. Škola môže pri tvorbe školského 

vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania 

pri zachovaní postupnosti jednotlivých Škola musí využiť všetky voliteľné (disponibilné) hodiny 

vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých učebných predmetov.                           

Prílohu školského vzdelávacieho programu tvoria učebné osnovy pre jednotlivé predmety v Školskom 

vzdelávacom programe ZŠ s MŠ Nitrica 

Poznámky k Rámcovému učebnému plánu 

 

Pri zohľadňovaní rámcového učebného plánu sme zohľadňovali: 

 súlad so Štátnym vzdelávacím programom a jeho pokyny 

 ciele vzdelávania a profiláciu našej školy podľa nášho Školského vzdelávacieho programu 

 dosahované výchovno-vzdelávacie výsledky v predchádzajúcich obdobiach a potreby rozvoja 

 zvýšenú náročnosť na organizáciu vyučovania v spojených ročníkoch 

 podporu praktických návykov a zručností u žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Učebný plán 
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1.1.  Inovovaný učebný plán pre primárne vzdelávanie 

 

Vzdelávacia oblasť 
 

Predmet 
1. 2. 3. 4. Ʃ 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
9 8 +1 7+1 7 31+2 

Anglický jazyk +1 +1 3 3 6+2 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 16+3 

Informatika   1 1 2 

Človek a príroda 

Prvouka 

 
1 2   3 

Prírodoveda 

 
  1 2 3 

Človek a spoločnosť 

Vlastiveda   1 2 3 

Funkčná gramotnosť +1    +1 

Človek a hodnoty 
Etická výchova / 

náboženská  výchova 
1 1 1 1 4 

 

Človek a   svet práce 
Pracovné vyučovanie   1 1 2 

 

Umenie a kultúra 

Hudobná  výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná  výchova 

 
2 2 1 1 6 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová  

výchova 
2 2 2 2 8 

základ  20 20 23 25 88 

voliteľné hodiny  2 3 2 1 8 

SPOLU  22 23 25 26 96 
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Poznámky: 

1. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ 

SR c. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVV a Š SR c. 224/2011 Z. z. podľa 

podmienok školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa rozdelenie 

žiakov odporúča pri tých témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických zručností 

žiakov. 

2. Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. 

Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na: 

a. vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho    

vzdelávacieho programu; 

b. vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov 

vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do 

vyučovacej praxe; 

c. vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so    

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných 

vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov; 

d. špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

3. Ak má škola vhodné podmienky na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova, využije 

voliteľné (disponibilné) hodiny v primárnom vzdelávaní na posilnenie uvedeného predmetu. 

4. Škola môže poskytovať vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. Celkový 

týždenný počet vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22 hodín. 

Učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník vypracuje škola podľa potrieb a rozvojových možností 

konkrétnej skupiny žiakov, vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov pre predprimárne a pre 

primárne vzdelávanie. 

5. Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie 

štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní    postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov 

a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov za predpokladu, že zachová 

ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti. 

6. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich kompenzáciu 

spravidla v priebehu jedného školského roku. 

7. Športové triedy majú navýšenú hodinovú dotáciu vo všetkých ročníkoch o 3 hodiny na predmet 

športová príprava. 

8. Škola môže po prerokovaní v rade školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový 

počet hodín, najviac však na 108 hodín na 1. stupni a na   161 hodín na 2. stupni. Ak sa škola rozhodne 

zvýšiť počet hodín, tieto sú financované z vlastných zdrojov. 

9. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí 

sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s   uplatnením špecifík podľa bodu - Výchova a 

vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

 

Vyučovanie začína o 7:40 hod., vyučovacia hodina trvá 45 minút, nemožno ju bezdôvodne predlžovať 

ani skracovať.  

Počet hodín v ročníku a v jednotlivých predmetoch ustanovujú učebné plány školského vzdelávacieho 

programu.  
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Proces výchovy a vzdelávania sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín. Rozvrh hodín je zverejnený 

pri každej triede príslušného ročníka a na internetovej stránke školy. Rozdelenie hodín do ročníkov je 

v právomoci školy.  

Malé prestávky sú spravidla desaťminútové. Po 1. vyučovacej hodine nasleduje 10-minútová prestávka, 

po 2. vyučovacej hodine je veľká 20-minútová prestávka určená na desiatu.  

V triedach prvého až štvrtého ročníka vyučuje všetky predmety spravidla triedny učiteľ. Ak má škola 

vytvorené podmienky, môžu vyučovať niektoré predmety výchovného zamerania alebo cudzí jazyk 

okrem triedneho učiteľa aj iní pedagogickí zamestnanci, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na 

príslušný predmet. 

Telesná a športová výchova sa na I. stupni vyučuje pre chlapcov a dievčatá spoločne. 

Predmety náboženská a etická výchova sa počas celého štúdia vyučujú ako voliteľné predmety. Ak si 

žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka.                                                                                                                                                                                                                           

Predmety náboženská a etická výchova sa neklasifikujú. Na vysvedčení a v katalógu sa uvedie 

„absolvoval/absolvovala“.                                                                                                                        Predmet 

Anglický jazyk v 1. a 2. ročníku sa neklasifikuje. Na vysvedčení a v katalógu sa uvedie 

„absolvoval/absolvovala“.  

Všetky ostatné predmety sa na vysvedčení a v katalógu klasifikujú známkou.                                                                            

Pre žiakov prvého ročníka až štvrtého ročníka sa v školskom roku môže organizovať jeden  jednodňový 

výlet. 

Podľa záujmu rodičov a detí organizujeme plavecký výcvik a školu v prírode. 

Predmet Etická výchova sa vyučuje spojením žiakov z ročníkov 1. - 4.                                   

V prvom ročníku  - 2 voliteľné hodiny 

Nové predmety: Anglický jazyk - 1 hodina 

   Funkčná gramotnosť - 1 hodina 

Predmet Náboženská výchova sa žiaci 1. ročníka učia spoločne so žiakmi 2. ročníka. 

V druhom ročníku  - 3 voliteľné hodiny 

Nový predmet: Anglický jazyk - 1 hodina 

Posilňujeme:   Matematika - 1 hodina 

   Slovenský jazyk a literatúra - 1 hodina 

Predmet Náboženská výchova sa žiaci 2. ročníka učia spoločne so žiakmi 1. ročníka. 

V treťom ročníku  - 2 voliteľné hodiny 

Posilňujeme:  Slovenský jazyk a literatúra - 1 hodina 

Matematika - 1 hodina 

Predmet Náboženská výchova sa žiaci 3. ročníka učia spoločne so žiakmi 4. ročníka. 

V štvrtom ročníku  - 1 voliteľná hodina 

Posilňujeme: Matematika - 1 hodina 

Predmet Náboženská výchova sa žiaci 4. ročníka učia spoločne so žiakmi 3. ročníka. 
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1.2. Inovovaný učebný plán pre nižšie stredné vzdelávanie 

 

 

  

Vzdelávacia oblasť Predmet 5. 6. 7. 8. 9. 

 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk  

a literatúra 
5+1 5 4+1 5 5 

Anglický jazyk 3 3       3 3 3 

 Druhý cudzí jazyk    +2  

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 4+1 4+1 4+1  4+1 5 

Informatika 1+1 1 1 1 +1 

 

 

Človek a príroda 

Fyzika  2 1+1 2 1+1 

Chémia   2 2 1 

Biológia 2 1+1 2 1 1+1 

 Environmentálna výchova     +2 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 1 1+1 1 1 2 

Geografia 2 1+1 1+1 1 1 

Občianska náuka  1 1 1 1 

Človek a hodnoty 
Etická výchova / 

náboženská  výchova 
1 1 1 1 1 

Človek a svet práce Technika 1 1 1 1 1 

Umenie a kultúra 

Hudobná  výchova 1 1 1 1  

Výtvarná  výchova 1 1 1 1 1 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová  

výchova 
2 2 2 2 2 

základ  24 25 26 27 25 

voliteľné hodiny  3 4 4 3 5 

SPOLU  27 29 30 30 30 
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Poznámky: 

1. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 

320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVV a Š SR c. 224/2011 Z. z. podľa podmienok 

školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa rozdelenie žiakov 

odporúča pri tých témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických zručností žiakov. 

2. Vo vyučovacom predmete technika riaditeľ školy zohľadní personálno-odborné a materiálno -

technické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy tematických celkov 

Technika a Ekonomika domácnosti. 

3. Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. 

Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na: 

a. vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho 

vzdelávacieho programu; 

b. vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov 

vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do 

vyučovacej praxe; 

c. vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných 

vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych vzdelávacích programov; 

d. špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

4. Ak má škola vhodné podmienky na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova, využije 

voliteľné (disponibilné) hodiny v primárnom vzdelávaní na posilnenie uvedeného predmetu. 

5. Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. - 9. ročníka ako druhý cudzí jazyk 

jeden z jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk 

podľa možností školy a záujmu žiakov, a to najmenej 2 vyuč. hod.  týždenne. 

2.CJ sa bude otvárať v prípade, že sa prihlási aspoň 6 žiakov 6. ročníka. Žiaci, ktorí sa neprihlásia na 

vyučovanie  2 CJ, budú navštevovať predmet Environmentálna výchova. 

6. Škola môže poskytovať vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. 

Celkový týždenný počet vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22 hodín. Učebný plán a učebné 

osnovy pre nultý ročník vypracuje škola podľa potrieb a rozvojových možností konkrétnej skupiny 

žiakov, vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov pre predprimárne vzdelávanie a primárne 

vzdelávanie. 

7. Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie 

štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov 

a celkového poctu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov za predpokladu, že 

zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti. 

8. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich 

kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roku. 

9. Športové triedy majú navýšenú hodinovú dotáciu vo všetkých ročníkoch o 3 hodiny na predmet 

športová príprava. 

10. Škola môže po prerokovaní v rade školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší 

celkový počet hodín, najviac však na 108 hodín na 1. stupni a na 161 hodín na 2. stupni. Ak sa 

škola rozhodne zvýšiť  počet hodín, tieto sú financované z vlastných zdrojov. 
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11. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, 

ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s    uplatnením špecifík podľa bodu - 

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

 

Vyučovanie začína o 7:40 hod. vyučovacia hodina trvá 45 minút, nemožno ju bezdôvodne predlžovať 

ani skracovať.  

Počet hodín v druhom ročníku a v jednotlivých  predmetoch ustanovujú učebné plány školského 

vzdelávacieho programu.  

Proces výchovy a vzdelávania sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín. Rozvrh hodín je zverejnený 

pri každej triede príslušného ročníka a na internetovej stránke školy. V piatom ročníku až deviatom 

ročníku v jednom slede najviac sedem vyučovacích hodín. Žiaci piateho ročníka a šiesteho ročníka 

môžu mať v jednom dni v týždni najviac sedem vyučovacích hodín, žiaci siedmeho ročníka až deviateho 

ročníka môžu mať iba v jednom dni v týždni najviac osem vyučovacích hodín. Rozdelenie hodín do 

ročníkov je v právomoci školy.  

Malé prestávky sú spravidla desaťminútové. Po 1. vyučovacej hodine nasleduje 10-minutová prestávka, 

po 2. vyučovacej hodine je veľká 20-minútová prestávka určená na desiatu. Žiaci sa počas veľkej 

prestávky zdržiavajú mimo učební. Obedňajšia prestávka pre žiakov piateho - deviateho ročníka sa 

začína najneskôr  po šiestej vyučovacej hodine. 

Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určuje podľa priestorových, personálnych a finančných 

podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti predmetu s ohľadom na 

požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce. 

Triedy na druhom stupni školy sa v predmete Telesná a športová výchova delia alebo spájajú na skupiny 

chlapcov a skupiny dievčat.   

Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl je učivo „Ochrana života a zdravia“. 

Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 2-krát ročne.  

Škola môže organizovať ako súčasť vyučovania exkurzie.  

Súčasťou vyučovania telesnej a športovej výchovy je v siedmom a ôsmom ročníku v prípade záujmu 

zákonných zástupcov žiakov základný lyžiarsky výcvik. 

Predmety náboženská a etická výchova, sa počas celého štúdia vyučujú ako voliteľné predmety. Ak si 

žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka.  

Predmety náboženská a etická výchova sa neklasifikujú. Na vysvedčení a v katalógu sa uvedie 

„absolvoval/absolvovala“.  

V 1. ročníku sa predmety slovenský jazyk a literatúra, matematika a prvouka hodnotia slovným 

komentárom. Anglický jazyk a výchovy sa hodnotia slovne „absolvoval/absolvovala“. 

V ročníkoch 2. - 4. sa výchovy, pracovné vyučovanie a informatika hodnotia slovne 

„absolvoval/absolvovala“. Všetky ostatné predmety sa na vysvedčení a v katalógu klasifikujú známkou. 

V 5.- 9. ročníkoch sa všetky predmety okrem ETV a NBV na vysvedčení a v katalógu klasifikujú 

známkou. 

Predmet etická výchova sa vyučuje spojením žiakov z ročníkov 5. - 9.  

Pokračuje sa vo výučbe 1. cudzieho jazyka – ANJ.                                                                                                                                                 
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V piatom ročníku  - 3 voliteľné hodiny 

Posilňujeme:  Slovenský jazyk a literatúra  – 1 hodina 

   Matematika -  1 hodina 

   Informatika -  1 hodina 

Spájajú sa skupiny žiakov na hodinách Telesnej a športovej výchovy: 5., 6. a 7. ročník chlapci, 5. a 6. 

ročník dievčatá.                                                                                        

V šiestom ročníku  - 4 voliteľné hodiny 

Posilňujeme:            Matematika -  1 hodina 

                                Biológia – 1 hodina 

   Dejepis -1 hodina 

                      Geografia – 1 hodina 

Spájajú sa skupiny žiakov na hodinách Telesnej a športovej výchovy: 5., 6. a 7. ročník chlapci, 5. a 6. 

ročník dievčatá.                                                                                        

V siedmom ročníku  - 4 voliteľné hodiny 

Posilňujeme:  Slovenský jazyk a literatúra  – 1 hodina  

   Matematika -  1 hodina 

   Fyzika – 1 hodina 

                                   Geografia -  1 hodina 

Spájajú sa skupiny žiakov na hodinách Telesnej a športovej výchovy: 5., 6. a 7. ročník chlapci, 7., 8. 

a 9. ročník dievčatá.                                                                                        

V ôsmom ročníku  - 3 voliteľné hodiny 

Posilňujeme:  Matematika – 1 hodina                                    

Nový predmet:        Druhý cudzí jazyk (NEJ) – 2 hodiny 

Spájajú sa skupiny žiakov na hodinách Telesnej a športovej výchovy: 8. a 9. ročník chlapci, 7., 8. a 9. 

ročník dievčatá.                                                                                        

V deviatom ročníku  - 5 voliteľných hodín 

Posilňujeme:  Fyzika - 1 hodina 

   Biológia - 1 hodina 

      Informatika -  1 hodina 

Nový predmet: Environmentálna výchova - 2 hodiny 

Spájajú sa skupiny žiakov na hodinách Telesnej a športovej výchovy: 8. a 9. ročník chlapci, 7., 8. a 9. 

ročník dievčatá.                                                                                        
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Vyučovacím jazykom v školách a výchovným jazykom v školských zariadeniach je štátny jazyk, ak 

zákon neustanovuje inak. 

Výchovno-vzdelávacím jazykom na našej škole, v súlade s § 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je slovenský jazyk. 

 

 

 

9.1.  Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom 

vzdelaní 

Stupeň vzdelávania ISCED I, primárne vzdelanie, sa ukončuje úspešným ukončením 4. ročníka. 

Úspešný absolvent získa po úspešnom absolvovaní posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho 

programu ISCED I, ako doklad jeho úspešného ukončenia, vysvedčenie s doložkou so špeciálnym 

vyznačením ukončenia vzdelávacieho programu.  

 

Stupeň vzdelávania ISCED II, nižšie stredné vzdelanie, sa ukončuje úspešným ukončením 9. ročníka. 

Úspešný absolvent získa po úspešnom absolvovaní posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho 

programu ISCED II, ako doklad jeho úspešného ukončenia, vysvedčenie s doložkou so špeciálnym 

vyznačením ukončenia vzdelávacieho programu. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie, ktoré vydáva škola podľa platného 

Metodického pokynu na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 Stupne celkového hodnotenia sa uvádzajú na vysvedčení. 

 Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre 

prvý stupeň školy žiak získa primárne vzdelanie.                                                                       

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

 Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre druhý stupeň školy získa žiak nižšie stredné vzdelanie poskytované základnou 

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

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

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

vzdelanie“. 

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

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

 Žiakovi, ktorý ukončil vzdelávanie v základnej škole, sa na vysvedčení uvedie, koľko rokov 

povinnej školskej dochádzky splnil. 

 

 

             

 

8.  Vyučovací jazyk podľa § 12 

9. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a     

vydávanie dokladu o získanom vzdelaní 



48  

Doklady o získanom vzdelaní  

 

 Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie alebo vysvedčenie s doložkou,  

 Doklady o získanom vzdelaní sa vedú v štátnom jazyku.  

 Doklady o získanom vzdelaní sa vydávajú na predpísaných tlačivách schválených ministerstvom 

školstva.  

 Údaje na dokladoch o získanom vzdelaní sa musia zhodovať s údajmi o žiakovi uvedenými v 

príslušnej pedagogickej dokumentácii.  

 Podpisy na dokladoch o získanom vzdelaní musia byť vlastnoručné.  

 V dokladoch o získanom vzdelaní je zakázané opravovať údaje.  

 Vysvedčenie z príslušného ročníka vzdelávacieho programu, po absolvovaní ktorého žiak získa 

stupeň vzdelania, obsahuje aj doložku s uvedením získaného stupňa vzdelania.  

Vysvedčenie  

a) Triedny učiteľ vyplní žiakom základného štúdia vysvedčenie na predpísanom tlačive schválenom 

ministerstvom školstva. Škola ho vydá žiakovi na konci prvého polroka na určitý čas a natrvalo na konci 

školského roka. Na koncoročnom vysvedčení žiaka, ktorý úspešne absolvoval prvý stupeň základného 

štúdia, sa uvedie doložka „Žiak získal primárne vzdelanie“.  

Na koncoročnom vysvedčení žiaka, ktorý úspešne absolvoval druhý stupeň základného štúdia, sa uvedie 

doložka „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“. 

b) Na vysvedčení sa uvádza klasifikácia z predmetov uvedených vo vzdelávacom programe podľa 

príslušného ročníka, ktorý žiak navštevoval a jeho celkové hodnotenie v príslušnom školskom roku. 

c) Žiakovi, ktorému sa na základe vykonanej komisionálnej skúšky povolil postup do vyššieho ročníka 

bez absolvovania predchádzajúceho ročníka, sa na vysvedčení uvedie „Žiakovi sa na základe 

komisionálnej skúšky povoľuje postup do ... ročníka ... stupňa základného vzdelania“. 

d) Žiakovi, ktorého nebolo možné zo závažných dôvodov klasifikovať na konci školského roka ani v 

náhradnom termíne, sa na vysvedčení uvedie doložka „Žiak nebol klasifikovaný a opakuje ročník“. 

e) Odpis vysvedčenia sa vydá na žiadosť osoby, ktorej bolo vysvedčenie vydané, alebo na žiadosť jej 

zákonného zástupcu. Odpis musí byť doslovným odpisom originálu listiny, pričom sa uvedú mená, 

priezviská a akademické tituly osôb, ktorých podpisy sú na ňom uvedené, s pripojením značky „v. r.“. 

Odpis sa opatrí doložkou o jeho obsahovej zhode s originálom listiny, overí sa odtlačkom pečiatky školy 

a podpisom osoby, ktorá odpis vydala, s uvedením miesta a dátumu jeho vydania. O vydaní odpisu sa 

vykoná záznam v príslušnom triednom katalógu žiaka s uvedením dátumu a podpisu osoby, ktorá odpis 

vydala. Neskoršia zmena mena alebo priezviska žiaka sa na origináli listiny ani na jej odpise 

nevyznačuje. 
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10.  Charakteristika školy 

 

10.1. Veľkosť  školy   

 

Základná škola v Nitrici  je od 1.1.2002 samostatným plnoorganizovaným právnym subjektom 

a k 1.7.2002 delimitáciou prešla pod správu obce. Od 1.9.2002 bola rozhodnutím Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky na návrh Obecného úradu  v Nitrici (po schválení Obecným zastupiteľstvom 

v Nitrici a Radou školy pri ZŠ v Nitrici) spojená s Materskou školou v Nitrici a dostala názov Základná 

škola s materskou školou v Nitrici. Dodatkom č. 1 zo dňa 1.6.2006 ku zriaďovacej listine  bol názov 

školy zmenený na Základná škola s materskou školou Nitrica. 

Škola leží v údolí Strážovských vrchov a na začiatku dedinky Nitrica. Je obklopená 

lúkami, horami a sídli v prekrásnom prostredí plnom zelene. 

V súčasnosti školu navštevuje 117 žiakov ZŠ a 30 detí v MŠ 

 

10.2.  Charakteristika žiakov 

Základná škola je plnoorganizovanou školou s deviatimi ročníkmi, rozdelených do deviatich tried.                                                                                                            

Na 1. stupni sú žiaci v štyroch ročníkoch rozdelení do štyroch tried.                                                                                                                                                              

Na 2. stupni sú žiaci v piatich ročníkoch rozdelení do piatich tried. 

V škole si plnia povinnú školskú dochádzku predovšetkým deti s trvalým pobytom v obci Nitrica, ale 

v škole je aj niekoľko žiakov z obcí Horné Vestenice,   Dolné Vestenice a Nitrianske Sučany. Ich počet 

každým rokom rastie.  

V škole je jedno oddelenie školského klubu detí, ktoré navštevujú žiaci 1.- 4. ročníka. V ŠKD pracuje 

kvalifikovaná vychovávateľka. 

V školskom roku 2019/2020 pokračuje vo vzdelávaní v škole dvanásť začlenených žiakov, ktorí 

sú vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Zo sociálne znevýhodneného prostredia 

sa v tomto školskom roku v našej škole sa nevzdelávajú žiadni žiaci. Škola úzko spolupracuje s Centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi a v Partizánskom, Centrom 

špeciálno-psychologického poradenstva v Prievidzi a v Partizánskom, nadviazali sme tiež spoluprácu 

so Súkromným centrom špeciálno–pedagogického poradenstva Boženy Nemcovej 406, Zemianske 

Kostoľany najmä v oblasti logopedickej starostlivosti. 
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11.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy  

 

11.1.  Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

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

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

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

odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy, ktoré schválilo MŠ  SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 

1.5.2011. Žiakov všetkých ročníkov budeme hodnotiť vo všetkých predmetoch, okrem náboženskej 

výchovy a etickej výchovy a okrem anglického jazyka v 1. a 2. ročníku, klasifikáciou. V každom 

prípade budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.  

Pri klasifikovaných predmetoch žiaci môžu byť na vyučovacích hodinách hodnotení priebežne 

známkami. Hodnotenie na konci polroka sa uvádza v známkach podľa platného školského zákona.                                                                                                                                                                                                            

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

hodnotiacom období. 

Na začiatku každého klasifikačného obdobia musia byť žiaci informovaní vyučujúcim o spôsobe 

hodnotenia. Všetky klasifikované predmety sa hodnotia aj slovne ako aktuálny výkon žiaka, v ktorom 

učiteľ zhodnotí klady a vysvetlí nedostatky.  

V závere jednotlivých klasifikačných období sa žiak hodnotí známkou v zmysle ods. 5 § 55 školského 

zákona. 

Žiaci musia byť oboznámení so stupnicou hodnotenia pre každý predmet.  Najpoužívanejšia 

stupnica na základe percentuálnej úspešnosti je:  

100% - 90% = 1 

  89% - 75% = 2 

  79% - 50% = 3 

  49% - 25% = 4 

  24% -   0% = 5 

Jednotlivé predmetové komisie zápisnične stanovia platnú klasifikačnú stupnicu, ktorá zohľadňuje 

špecifické podmienky daného predmetu. Túto, predmetovou komisiou schválenú stupnicu uplatňujú 

všetci vyučujúci daného predmetu. Vyučujúci na začiatku školského roka oboznámia žiakov s platnými 

stupnicami pre jednotlivé predmety. 
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Vyučujúci na jednej strane je povinný riadiť sa stupnicou určenou predmetovou komisiou, na druhej 

strane sa mu neodopiera právo pri komplexnom hodnotení žiaka posúdiť aj iné okolnosti, ktoré môžu 

mať vplyv na hodnotenie žiaka. 

Vo všeobecnosti žiaci počas klasifikačného obdobia sú hodnotení: 

1. z písomných prác: 

- krátke písomné previerky (v trvaní maximálne 20 minút) 

- tematické previerky 

- predpísané písomné práce - vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov 

- štvrťročné písomné práce - Vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov  

Termín na vykonanie písomnej skúšky, ktorá má trvať viac ako 25 minút, prekonzultuje učiteľ 

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

uvedeného charakteru. 

Výsledky hodnotenia písomných a grafických prác oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr 

do 10 dní. 

2. z ústnych odpovedí  

- po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. 

3. z iných aktivít rozvíjajúcich samostatnú a tímovú prácu žiakov                                                                                                                                                            

- samostatné a tímové projekty, prezentácie, referáty, získavanie a spracovanie informácií,   praktické 

činnosti s výsledným  produktom 

Vyučujúci neklasifikovaného predmetu oboznámi žiakov s podmienkami absolvovania týchto 

predmetov: 

- primeraná účasť (s ohľadom na rôzne závažné okolnosti, ako zdravotný stav, individuálny učebný plán 

a pod.) 

- splnenie všetkých povinností a aktívna účasť na hodinách. 

Pri hodnotení žiaka, ktorý si plní školskú dochádzku osobitným spôsobom v zmysle bodu f)  § 23 

školského zákona (individuálny učebný plán) v klasifikovaných predmetoch, musí žiak absolvovať 

primeraný počet písomných prác po dohode s vyučujúcim, ktorých termín určuje učiteľ v spolupráci so 

žiakom.  

Dodržiavanie podmienok určených v rozhodnutí o individuálnom učebnom pláne sleduje triedny učiteľ. 

Nedodržiavanie podmienok stanovených v rozhodnutí môže mať za následok zrušenie rozhodnutia o 

povolení štúdia podľa individuálneho učebného plánu. 

Učiteľ si vedie evidenciu hodnotenia žiaka. Hodnotenie zaznamenáva aj do elektronickej žiackej 

knižky, aby tak poskytol informácie žiakom a jeho zákonným zástupcom. Rodič má právo na aktuálne 

informácie ohľadne výchovno-vzdelávacích výsledkov jeho dieťaťa.  

 

Pre hodnotenie žiakov našej školy sú stanovené nasledovné pravidlá: 

1. Používané spôsoby a metódy posudzovania výsledkov práce žiakov musia byť v súlade so 

základnou filozofiou ŠkVP, predovšetkým s partnerským vzťahom učiteľa k žiakom.  
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(Hodnotenie sa nesmie stať mocenským nástrojom v rukách učiteľa, ani prostriedkom na 

udržanie disciplíny.) 

2. Každému hodnoteniu musí predchádzať jasné a zrozumiteľné zoznámenie žiaka s cieľmi 

vzdelávania a kritériami hodnotenia.. 

3. Dôležitým prvkom v procese učenia je práca s chybou. (Nepripúšťa sa výsmech, ponižujúci 

a urážajúci prístup zo strany žiakov, ani skúšajúceho). 

4. Súčasťou hodnotenia musí byť aj sebahodnotenie žiaka.  

5. Rovnako potrebné je vzájomné hodnotenie medzi žiakmi.  

(Pri spoločnej tvorbe kritérií si žiaci uvedomia, čo je pre hodnotenú oblasť najdôležitejšie). 

6. Pri hodnotení sa vždy posudzuje individuálny pokrok žiaka, s ohľadom na  jeho osobné 

predpoklady a schopnosti bez porovnávania s ostatnými spolužiakmi. 

7. Tradičné individuálne skúšanie pred celou triedou pri tabuli je stresujúce. Preto sa učitelia musia 

snažiť využívať iné, efektívnejšie a objektívne spôsoby zisťovania vedomostí a zručností 

žiakov. 

(Nezabúdať na priebežné hodnotenie čiastkových úspechov žiaka v celom procese vzdelávania). 

8. Žiak by mal byť od začiatku prizývaný k diskusii o známke, aby sa aj učiteľ uistil, že žiak 

rozumie kritériám hodnotenia a vie, prečo a ako bol hodnotený.  

(Zároveň sa posilňujú kompetencie kritického myslenia a sebahodnotenia). 

9. Známka z predpísaných písomných prác (SJL+M) nesmie výrazne ovplyvniť výslednú známku 

na konci klasifikačného obdobia. Učiteľ má dostatok možností na získanie potrebného množstva 

podkladov k záverečnému hodnoteniu. 

10. Skupinová práca sa zásadne nehodnotí známkou.  

11. Známku získava žiak len za vlastný individuálny výkon. 

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

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

▪ Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 

 

11.2.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

Učiteľ vždy bol, je a bude kľúčovou osobnosťou vo výchovno-vyučovacom procese. Vedome aj 

nevedome vplýva na svoje okolie. Je hodnotený žiakmi, rodičmi aj verejnosťou. Je aktérom zmien. Je 

nositeľom kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a kvality celej organizácie.  

1. Pri prijímaní učiteľov do zamestnania uskutoční riaditeľ školy vstupný pohovor s učiteľom – 

uchádzačom o zamestnanie s cieľom zistiť: 

– kvalifikačné predpoklady na obsadenie pracovnej pozície, 

– špecifické predpoklady pre plnenie cieľov školy a ŠkVP, 

– dosiahnuté úspechy v danom odbore (počas štúdia a v predošlom zamestnaní), 

– mieru a dôvod záujmu o pracovnú pozíciu v našej organizácii, 

– záujem o ďalšie vzdelávanie a kariérny postup, 

– osobné záujmy, 

– prax, 
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– prínos pre našu organizáciu, 

– očakávania zamestnanca smerom k našej organizácii. 

 

Východiskovým materiálom bude pre riaditeľa školy žiadosť zamestnanca o prijatie do 

zamestnania, životopis a motivačný list. 

Prijímací pohovor sa uskutoční v dohodnutom termíne, v príjemnej atmosfére za prítomnosti 

prísediacej zástupkyne riaditeľa školy  

2. Počas trvania pracovného pomeru pedagogického a odborného zamestnanca sa priebežne 

uskutočňuje hodnotenie výsledkov jeho práce na základe vopred vypracovaného modelu vo 

viacerých oblastiach: 

 

Kritériá hodnotenia zamestnancov sú nasledujúce: 

 pozorovania (hospitácie) 

 rozhovor 

 výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, školské súťaže, výsledky testovaní) 

 sledovanie pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa 

 tvorba učebných pomôcok, mimoškolská činnosť so žiakmi, využívanie didaktických 

pomôcok a IKT na vyučovaní 

 vzájomné hodnotenie učiteľov (vzájomné hospitácie, otvorené hodiny) 

 hodnotenie učiteľov žiakmi 

 

11.3.  Hodnotenie školy  

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako 

zvládajú požiadavky na nich kladené a ako škola dosahuje výchovno-vzdelávacie ciele. 

Dôraz je kladený na dve veci: 

- konštatovanie úrovne stavu, 

- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  

 Ciele, ktoré si škola stanovila 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, vrátane návrhov a opatrení. 

Monitorujeme pravidelne: 

 Podmienky na vzdelanie 

 Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi  

 Prostredie – klíma školy  

 Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania  

 Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Výsledky vzdelávania (vrátane testovania žiakov v jednotlivých ročníkov – projekt Zvyšovanie 

kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania (NÚCEM)) 

 Riadenie školy  

 Úroveň výsledkov práce školy     
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Kritériom pre nás je: 

 Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 

 Kvalita výsledkov 

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

 Dotazníky pre žiakov a rodičov  

 Dotazníky pre triednych učiteľov 

 Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach  
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Efektívna realizácia Štátneho vzdelávacieho programu je podmienená potrebným personálnym 

zabezpečením podľa nasledujúceho rámca, pričom sa musí vychádzať z požiadaviek formulovaných v 

platnej legislatíve (Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch). 

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci 

 spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, vykonali prvú atestáciu, 

spĺňajú podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ukončili funkčné vzdelávanie 

(najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície); 

 sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené manažérske zručnosti 

uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu; 

 podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie svojich 

zamestnancov; 

 zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti personálnych vzťahov – vo vzťahu k 

žiakom, v rámci pedagogického zboru a vo vzťahu k rodičom a širšej komunite. 

 

Pedagogickí zamestnanci 

 spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky 

stanovené platnou legislatívou; 

 pre realizáciu športovej prípravy v príslušnom športovom odvetví je potrebná trénerská 

kvalifikácia; 

 preukazujú profesijné kompetencie pri práci so žiakmi, rodičmi; 

 uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia problémov. 

Základná škola s materskou školou Nitrica je právny subjekt. Zamestnáva plne kvalifikovaných 

učiteľov s odbornou aj pedagogickou spôsobilosťou na vyučovanie na prvom aj druhom stupni 

základnej školy. Kvalifikovanosť vyučovania jednotlivých predmetov je veľmi vysoká.  

Na oblasť kariérneho poradenstva, riešenie výchovných problémov a prácu so žiakmi so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa zameriava vo svojej činnosti výchovná poradkyňa.  

Na škole pôsobia koordinátori  - pre environmentálnu výchovu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, 

koordinátor primárnej prevencie drog.  

Vekové zloženie zboru je rôznorodé, odchodom do dôchodku sa uvoľňuje miesto pre prijímanie 

najmä mladších či začínajúcich pedagógov, alebo sa tým rieši situácia súvisiaca s poklesom počtu 

žiakov. 

Entuziazmus, tvorivosť, obetavosť učiteľov nášho zboru najlepšie dokazujú dlhodobé dobré  výsledky 

žiakov, ktorých pripravujú na rôzne typy súťaží a ktorých vedú pri realizácii rôznych kultúrnych či 

charitatívnych podujatí. 

 

 

 

 

 

12. Personálne zabezpečenie 
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 Pedagogickí zamestnanci Triednictvo Aprobácia 

1 Adamcová Domimnika, Mgr. 1. trieda učiteľka 1. - 4. 

2 Škrípová Vršková Zuzana, Ing. 2. trieda učiteľka 1. - 4. 

3 Halová Mariana, Mgr.         3. trieda učiteľka 1. - 4. 

4 Mesíková Iveta, Mgr. 4. trieda učiteľka 1. - 4. 

5 Šúňová Lenka, Mgr.           5. trieda SJL – OBN 

6 Kuchta Ladislav 6. trieda FYZ - TECH 

7 Dufek Vladimír, Mgr. 7. trieda MAT - GEG 

8 Vindišová Kristína, Mgr. 8. trieda MAT - TSV 

9 Cigániková Denisa, PaedDr. 9. trieda BIO - CHE 

10 Vážanová Dana, Mgr. RŠ MAT – FYZ - INF 

11 Mesíková Iveta, Mgr. ZRŠ učiteľka 1. - 4. 

12 Suríková Mária,  PhDr.  ANJ - OBN 

13 Potočiar Alojz, Mgr.  NBV 

14 Daňová Tatiana, Bc. Pg. asistent učiteľka MŠ 

15 Sapárová Ingrid ŠKD vychovávateľka 

 

V škole pôsobí aj koordinátor dopravnej výchovy a výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke,  

koordinátor výchovy k ľudským právam, koordinátor pre osobnostný a sociálny rozvoj,  pre ochranu 

života a jeho zdravia, koordinátor regionálnej výchovy a  ľudovej kultúry, koordinátor multikultúrnej 

výchovy, koordinátor mediálnej výchovy a  koordinátor pre finančnú gramotnosť.  

Náboženskú výchovu vyučuje externý učiteľ - kňaz.                                                                                                                                                                                                                  
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Dôležitou podmienkou pri realizácii Štátneho vzdelávacieho programu je primerané priestorové 

vybavenie školy a materiálno-technické vybavenie učebných priestorov. V škole sa výchova a 

vzdelávanie uskutočňuje v triedach, odborných učebniach a ďalších zariadeniach školy zriadených 

podľa platnej legislatívy. 

 

13.1 Priestorové vybavenie  

 

Základná škola je dvojposchodová budova (s prízemím a dvoma poschodiami).  

Priestory sú rozdelené pre materskú školu (prízemie) a základnú školu (prízemie, 1. a 2. poschodie). 

 

a) pre manažment školy 

    - spoločná kancelária riaditeľa a zástupcu riaditeľa školy 

b) pre pedagogických zamestnancov školy 

    - zborovňa; 

    - kabinety pre učiteľov (priestor pre prípravnú prácu učiteľov a odkladanie pomôcok); 

c) pre nepedagogických zamestnancov školy 

   - kancelária pre ekonomický úsek; 

   - priestor pre školníka 

d) hygienické priestory 

    - sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov; 

    - šatne alebo iné priestory na odkladanie odevov a prezúvanie obuvi; 

e) odkladacie a úložné priestory 

   - pre učebné pomôcky; 

   - didaktickú techniku; 

   - skladové priestory; 

   - archív; 

f) informačno-komunikačné priestory 

   - knižnica/priestor pre knižnicu vybavený knižničným fondom  

g) učebné priestory (interné/externé) 

- učebne; 

- odborné učebne; 

- telocvičňa; 

- školské ihrisko; multifunkčné ihrisko 

h) spoločné priestory 

- školská budova; 

- školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň; 

- školský dvor; 

- priestory pre školský klub detí; 

 

13.2. Odborné učebne a vybavenie školy 

Základná škola má 12 učební a 10 kabinetov zlúčených do 5 miestností.  

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: 

- učebňa chémie a fyziky 

- učebňa výpočtovej techniky (IKT) 

13.  Materiálno-technické a priestorové podmienky 
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- školská dielňa  

Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať školský vzdelávací program,  zvolené učebné varianty 

a učebné osnovy.  

V učebni IKT je 17 notebookov. Všetky učebne majú vyhovujúce hygienické podmienky.                                                                                                             

V 6 učebniach sú interaktívne tabule s dataprojektormi a reproduktormi. V každej učebni je umývadlo 

s pitnou vodou.                                                                                                                                                                              

Žiaci majú vyhradený priestor na prezúvanie (na chodbách pred triedami), osobné skrinky na odkladanie 

obuvi a šatstva.  

Osvetlenie učební je dostatočné, zároveň dochádza k postupnej výmene osvetlenia. Od marca školského 

roka 2017/2018 sú v celej budove vymenené okná, čo sa vo vysokej miere odráža na vzhľade interiéru 

na chodbách a v triedach a zároveň dáva predpoklad na čiastočnú úsporu nákladov na energie.   

Na vysokej úrovni máme moderné sociálne zariadenia. Súčasťou školy je tiež telocvičňa, školské dielne 

a jedáleň, ktoré sa nachádzajú v samostatných budovách.  

Škola v školskom roku 2017/2018 vytvorila priestor pre školskú knižnicu (v budove školskej jedálne), 

kde sa v minulom školskom roku nachádzal ŠKD. ŠKD sa nachádza v učebni, kde má vytvorený 

priestor a vhodné podmienky pre prácu s deťmi, navštevujúcimi ŠKD – je v nej umiestnená interaktívna 

tabuľa. 

Areál školy dopĺňa aj malé políčko a skleník. 

Škola má dokončenú telocvičňu. Vyučovanie telesnej a športovej výchovy sa v prípade priaznivého 

počasia  uskutočňuje aj na športovom areáli školy.                                                    

Športový areál tvorí doskočisko pre skok do diaľky, ihriská  (futbalové, volejbalové), multifunkčné 

ihrisko a workoutové ihrisko.  

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ rešpektuje fyziologické osobitosti jednotlivých 

vekových skupín detí.  
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Nevyhnutnosťou pre realizáciu Štátneho vzdelávacieho programu je zabezpečenie vhodnej štruktúry 

pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním 

hygieny učenia, zdravého prostredia učební a ostatných priestorov školy podľa platných noriem (svetlo, 

teplo, hlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a 

pracovného nábytku atď.). 

Organizácia výletov, exkurzií, školy v prírode a výcvikov (plaveckého výcviku, lyžiarskeho a 

snoubordingového výcviku), ako aj organizácia iných súčastí výchovnovzdelávacej činnosti školy sa 

riadi platnou legislatívou (Vyhláška o základnej škole), dôležitou podmienkou je informovaný súhlas 

zákonného zástupcu žiaka. 

 

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ rešpektuje fyziologické osobitosti jednotlivých 

vekových skupín detí. V čo najväčšej miere sú zohľadňované základné psychohygienické zásady tvorby 

rozvrhu hodín a tzv. fyziologická krivka výkonnosti žiakov. 

        Vyučovacie hodiny 

1.     7: 40  –   8: 25 

2.     8: 35  –   9: 20 

3.     9: 40  – 10: 25 

4.   10: 35 –  11: 20 

5.   11: 30 –  12: 15 

6.   12: 25 –  13: 10 

7.   13: 40 –  14: 25 

Vyučovanie sa začína o 7:40 hod.  

Vstup do budovy je zabezpečený od 7:25 hod. školníkom. Žiaci prichádzajúci  do školy skôr, čakajú vo 

vestibule školy. V budove sa nesmú zdržiavať rodičia a občania bez vedomia vyučujúcich.  

O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sú všetci žiaci poučení na začiatku školského roka na 

triednickej hodine, tiež  priebežne počas školského roka na vyučovacích hodinách, ktorých obsah si 

poučenie o BOZP vyžaduje, pred exkurziami a školskými výletmi a každými prázdninami.  

Vstupné školenia nových zamestnancov a priebežné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru sú zabezpečené prostredníctvom  autorizovaného 

bezpečnostného technika školy. Vedenie školy pravidelne uskutočňuje  kontroly bezpečnosti a ochrany 

zdravia v priestoroch školy a školského areálu. 

Revízie elektrických zariadení,  elektroinštalácie a bleskozvodov, hasiacich prístrojov, komínov,  

tlakových nádob sú uskutočňované v zmysle platnej legislatívy, vedenie školy 

zabezpečuje  odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií. 

 

Škola má z hľadiska bezpečnosti a zdravia vyhovujúce podmienky. V triedach, v zborovni 

a v kabinetoch však bude nevyhnutné zabezpečiť po výmene okien ešte výmenu  podlahovej krytiny. 

14. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri výchove a vzdelávaní 
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Do budúcnosti by bolo potrebné skrášliť aj priestory pre pedagogických zamestnancov. Do zborovne 

sme zakúpili nové stoličky, ale je potrebné vymeniť aj starý nábytok a zútulniť životné prostredie 

zamestnancov, na čo, žiaľ, nezostávajú financie. 

V prípade úrazu má škola veľmi dobrú dostupnosť prvej pomoci, lekárnička prvej pomoci je 

umiestnená v zborovni, v špeciálnej učebni fyziky a chémie, v dielňach. 
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Vedenie školy podporuje a iniciuje ďalšie vzdelávanie učiteľov v rámci ponuky vzdelávacích 

programov a vzdelávacích organizácií MŠVVaŠ SR, MPC a jeho alokovaných pracovísk. Škola ho 

poskytuje podľa plánu profesijného rozvoja, prerokovaného a schváleného pedagogickou radou. 

V tomto školskom roku sa budú zamestnanci prihlasovať na vzdelávania priebežne podľa potrieb školy. 

Plán profesijného rozvoja sa bude operatívne dopĺňať.  

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

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

2. Každý pedagogický a odborný zamestnanec školy má možnosť ďalšieho vzdelávania za rovnakých 

podmienok.  

3. Ďalšie vzdelávanie a zdokonaľovanie profesionality každého pedagogického a odborného 

zamestnanca školy má odraz v jeho finančnom ohodnotení a profesijnej kariére v súlade so systémom 

Kariérneho rastu MŠ SR.  

4. Základnou hodnotou ďalšieho vzdelávania každého pedagogického a odborného zamestnanca školy 

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

5. Škola spolupracuje s inštitúciami vytvárajúcimi systém ďalšieho vzdelávania v školstve (najmä s 

metodicko-pedagogickými centrami) a svoju činnosť s nimi koordinuje.  

Plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov: 

V každom školskom roku sa tvorí plán profesijného rozvoja, ktorý obsahuje plán vzdelávania sa 

pedagógov, ktorý vedie k zdokonaľovaniu a modernizovaniu metód a foriem ich práce. Nedostatkom je 

časté presúvanie stanovených termínov vzdelávania zo strany organizátorov, ako aj organizovanie 

týchto vzdelávacích podujatí v čase školského vyučovania, čím dochádza k neúmernému zastupovaniu 

vyučovacieho procesu. 

- vyučujúci jednotlivých predmetov majú možnosť na základe potrieb školy a MO prihlásiť sa na 

kontinuálne  vzdelávania podľa aktuálnej ponuky MPC 

-   vyučujúci spĺňajúci kritériá majú možnosť absolvovať I. a II. atestáciu 

 

 

 

 

 

  

15. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a 

odborných zamestnancov 
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 V zmysle platnej legislatívy je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

žiak, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby. Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok 

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

výchovnovzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo vývinu 

žiaka v sociálne znevýhodňujúcom prostredí, ktorých zohľadnenie mu zabezpečí rovnocenný prístup k 

vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností, osobnosti, ako aj dosiahnutie primeraného stupňa 

vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.  

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla:  

1) žiak so zdravotným znevýhodnením, t.j.:  

 žiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so 

zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou    

komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími 

pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným 

postihnutím);  

 žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a 

pozornosti, s vývinovou 

poruchou učenia,                                           

žiak s poruchou 

správania);  

2) žiak zo sociálne znevýhodneného (znevýhodňujúceho) prostredia;  

3) žiak s nadaním. 

Žiakov so ŠVVP začleňujeme do bežných tried základnej školy.  

 

Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) vychádzame z platných 

dokumentov, najmä zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a z vyhlášky č. 320/2008 o základnej škole, ako i z ďalších platných a 

záväzných dokumentov.   

V tejto oblasti našej práce je nutná zvýšená spolupráca školy, žiaka, jeho rodičov a školského 

poradenského zariadenia.   

V rámci školy ide najmä o spoluprácu triedneho učiteľa s ostatnými vyučujúcimi, výchovného poradcu 

a vedenia školy. Podmienkou zdokonaľovania práce so žiakmi so ŠVVP je neustále sa vzdelávanie 

pedagogických pracovníkov v tejto oblasti. Zásadnou podmienkou úspešnej práce s týmito žiakmi je 

neustála komunikácia s rodičmi žiaka.  

 

Zásady komunikácie učiteľa s rodičom:  

 Vytvorenie dostatočného časového priestoru na rozhovor s rodičom  

 Získanie si dôvery rodičov, poskytujeme im jasné a zrozumiteľné informácie, 

podporujeme a povzbudzujeme ich pri problémoch  

 Vzájomné počúvanie sa  

 Rozhovor musí prebiehať v pokojnej atmosfére, vedieme ho optimisticky, pedagóg 

hľadá neustále riešenia ako pomoc pre rodiča  

16. Podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 
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 Situácie, ktoré sme s dieťaťom zažili, jeho správanie, reakcie iba popisujeme, ale ich 

nehodnotíme  

 Uvádzame zdroje svojich informácií a to isté umožňujeme aj rodičom  

 Stanovíme „pravidlá hry“, ujasníme si pojmy a trváme na dodržiavaní týchto pravidiel  

 Celý rozhovor je jasnou snahou učiteľa poradiť rodičom, hľadať riešenia a ponúknuť im 

pomoc 

 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením:  

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením je okrem všeobecných cieľov, 

vychovávať a vzdelávať týchto žiakov tak, aby čo najviac rozvinuli vlastné kompenzačné mechanizmy, 

aby plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby sa stali tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria 

cieľavedomou činnosťou.  

 

Základné podmienky vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežných triedach 

(integrované vzdelávanie)  

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

podmienky na vzdelávanie, takýto žiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a musí byť na škole 

evidovaný ako žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, za podmienky súhlasu jeho 

zákonného zástupcu.  

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

školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie a na základe odborného vyšetrenia. Žiak, ktorý 

má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, musí mať vypracovaný individuálny výchovno-

vzdelávací program. Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva škola spoločne so 

školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie podľa kompetencií.  

Žiak môže mať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby počas celého vzdelávacieho cyklu alebo len 

počas limitovaného obdobia, čo sa posudzuje na základe výsledkov odborného vyšetrenia školského 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.  

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa vzdeláva v bežnej triede základnej 

školy, musí mať zabezpečené odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky v 

rozsahu a kvalite zodpovedajúcej jeho individuálnym potrebám.  

Riaditeľ školy zabezpečuje pri výchove a vzdelávaní takéhoto žiaka systematickú spoluprácu školy so 

školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.  

 

Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v bežnej triede základnej školy. Je to 

dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych výchovno-

vzdelávacích potrieb.  

 

Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje:  

- základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces;  

- požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy;  

- modifikáciu učebného plánu a učebných osnov;  

- aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov;  

- špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka;  

- špecifiká organizácie a foriem vzdelávania;  

- požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok ;  
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- zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, psychológa, 

logopéda a iných.  

 

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

špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka.  

Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ v spolupráci s výchovným 

poradcom a so špeciálnym pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi 

podľa potreby a so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 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, t. j. vychádza sa z učebných osnov 

predmetu. 

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.  

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

a zákonný zástupca žiaka. 

 

Pedagogické zásady práce pri práci so žiakmi so ŠVVP:  

- rešpektovanie zvláštností a možností žiaka  

- informovanosť všetkých pedagógov o probléme žiaka s dôrazom na mlčanlivosť o informáciách 

zistených pri výkone povolania  

- oboznámenie všetkých pedagógov so spôsobmi vzdelávania, hodnotenia žiaka a možnosťami 

úľav  

- oboznámenie spolužiakov s rozdielnym spôsobom hodnotenia žiaka  

- skoré poskytnutie špeciálnej pomoci   

- dodržiavanie jednotlivých vývojových etáp  

- vytváranie optimálneho pracovného prostredia, priateľskej atmosféry  

- zabezpečenie kompenzačných a didaktických pomôcok  

- využívanie špeciálnych metód a foriem práce odporučených odborným pracovníkom 

pedagogicko-psychologickej poradne  

- dodržiavanie zásady všestrannosti /dieťa musí mať možnosť kompenzovať svoje znevýhodnenie 

inými činnosťami, v ktorých je úspešnejšie/  

- dodržiavanie zásady sústavnosti  

- stanovenie si reálnych cieľov, postupné zvyšovanie nárokov  

- podporovanie snahy žiaka, aj pri najmenšom zlepšení výkonu udeľovať pochvaly, nedostatky 

neporovnávať s ostatnými  
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- zaraďovanie častých prestávok, striedanie pracovného tempa a pracovných činností podľa 

odporúčania PPP  

 

Nemáme vytvorené špeciálne triedy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.  

Nemáme odborné personálne zabezpečenie (špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, psychológ, logopéd, 

rehabilitačná sestra, absolvovaná odborná príprava pedagogických pracovníkov školy a pod.).  

V súčasnosti pracuje na škole asistent učiteľa. 

Spolupracujeme s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, centrom pedagogicko- 

psychologického poradenstva a prevencie.  

Žiak so zdravotným znevýhodnením postupuje podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho 

programu. Žiaka môžeme začleniť do triedy medzi ostatných žiakov, vzdelávanie takéhoto žiaka však 

nesmie  negatívne ovplyvniť začleneného žiaka ani ostatných žiakov školy. 

 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: 

Naša škola ich nevzdeláva. Škola poskytuje zákonnému zástupcovi žiaka finančný príspevok na stravu 

a na školské potreby ( 2-krát ročne).  

 

Sociálne znevýhodnené prostredie definujeme ako prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové 

podmienky nedostatočne stimuluje rozvoj mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností 

jednotlivca, nepodporuje jeho efektívnu socializáciu a neposkytuje dostatok primeraných podnetov pre 

rozvoj osobnosti. Spôsobuje sociálno-kultúrnu depriváciu, deformuje intelektuálny, mravný a citový 

rozvoj jednotlivca a z aspektov edukácie ho z týchto dôvodov považujeme za osobu so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. Špeciálne edukačné potreby dieťaťa sú požiadavky na špeciálne 

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

zodpovedali osobitostiam žiaka, ktorého telesný, psychický alebo sociálny vývin sa výrazne líši od 

štandardného vývinu.  

 

Sociálne znevýhodnené prostredie (ďalej SZP) je pre žiaka rodina :  

 ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške životného 

minima,  

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

starostlivosti patrí do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,  

 v ktorej najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov 

nemá ukončené základné vzdelanie,  

 ktorá má neštandardné bytové a hygienické podmienky (napr. žiak nemá vyhradené 

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

 

 Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo ŠZP je prostredníctvom eliminácie alebo 

odstránenia hendikepov vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia (komunikačné schopnosti, 

kultúrne a sociálne vylúčenie, hygienické návyky...) dosiahnuť primeraný rozvoj ich schopností. Takáto 

výchova sa uskutočňuje v školách v bežných triedach spoločne s ostatnými žiakmi školy; pričom 

niektoré (pre neho problémové) vyučovacie predmety môže žiak absolvovať v rámci individuálneho 

vzdelávacieho programu,  

 v školách v bežných triedach spoločne s ostatnými žiakmi školy podľa individuálneho,  

 vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením,  

 výchovnej prevencie a poradenstva; zákonný zástupca žiaka má právo sa s týmto 

programom oboznámiť.  
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Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať žiakom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a uspokojovanie ich 

špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, najmä:  

 vytvárať atraktívne edukačné prostredie rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové 

špecifiká detí,  

 pri vytváraní školských vzdelávacích programov zohľadňovať atraktívne edukačné 

prostredie rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové špecifiká detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia,  

 zabezpečovať pomoc pri realizácii výletov, exkurzií, aby sa dieťa mohlo takýchto aktivít 

zúčastňovať 

 

Žiaci s nadaním: 

Naša škola ich nevzdeláva.                                                                                                                                                                                                                                                               

Talent a nadanie žiakov sa snažíme rozvíjať nad rámec štátneho vzdelávacieho programu formou 

krúžkovej a mimoškolskej činnosti a prípravou žiakov na predmetové súťaže a olympiády. 

 

Ak si rozvoj nadania žiaka bežnej triedy vyžaduje vytvoriť mu na vzdelávanie špeciálne 

podmienky, jedná sa o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, čo musí byť potvrdené 

odborným vyšetrením. Zaradenie takéhoto žiaka do programu pre nadaných žiakov je možné iba s 

informovaným súhlasom jeho zákonného zástupcu.  

  Pre integrovaného nadaného žiaka je treba vypracovať individuálny výchovno-vzdelávací 

program, prípadne môže postupovať podľa skupinového výchovno-vzdelávacieho programu, ak je v 

triede integrovaná skupina nadaných žiakov s rovnakým druhom nadania. Za vypracovanie týchto 

programov je zodpovedný triedny učiteľ v spolupráci s príslušnými odbornými pedagógmi (podľa 

predmetov, v ktorých sa nadanie rozvíja). Pri tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích programov 

spolupracuje so zariadením výchovného poradenstva a prevencie.  

  

Individuálny výchovno-vzdelávací program môže žiakovi v súlade s jeho nadaním umožniť 

akcelerované vzdelávanie. Okrem postupu do vyššieho ročníka alebo absolvovania dvoch ročníkov v 

priebehu jedného školského roku možno nadaného žiaka:  

 vzdelávať sa v konkrétnych predmetoch podľa učebného plánu vyšších ročníkov,  

 postupovať v konkrétnych predmetoch podľa osnov vyššieho ročníka,  

 vzdelávať sa v konkrétnych predmetoch v triedach vyššieho ročníka.  

  

Vo všeobecnosti sa však dáva prednosť tzv. rozširujúcemu, resp. obohacujúcemu vzdelávaniu, 

čo znamená:  

 zaradiť do individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu predmety, ktoré nie sú v 

učebnom pláne bežných žiakov,  

 doplniť záväzné učebné osnovy jednotlivých predmetov o nové témy zodpovedajúce 

nadaniu žiaka a možnostiam školy, resp. regiónu. 
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Štátny vzdelávací program vypracoval Štátny pedagogický ústav. 

1. Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 

2.2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 

2015. 

2. Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dna 6. 2. 

2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre druhý stupeň základnej školy s platnosťou 

od 1. 9. 2015. 

 

 

Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 1 a ISCED 2 na školský rok 2021/2022 bol prerokovaný 

a schválený na pedagogickej rade dňa 02.09.2021. 
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