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Tento dokument je spoločnou prácou pedagógov ZŠ s MŠ Lužianky, stredisko – základná škola.  Je 

to otvorený dokument, ktorý sa môže v prípade potreby meniť po prerokovaní v pedagogickej rade 
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2. Charakteristika školy  

 Veľkosť školy 

Základná škola s materskou školou Lužianky je podľa zriaďovacej listiny plne organizovaná 

škola s vyučovacím jazykom slovenským, poskytuje základné vzdelanie a pripravuje žiakov pre 

ďalšie štúdium a prax. Je právnickým subjektom, nachádza sa v katastrálnom území Lužianky. 

Areál školy tvoria objekty: hlavná budova pavilón A, materská škola a školská jedáleň. Hlavná 

budova - pavilón A, v  ktorej  sú  umiestnené ročníky 1. - 9. a jedna  špeciálna trieda,  školský klub 

detí, telocvičňa, posilňovňa. Pavilón B neslúži potrebám základnej školy.  

Ako základná škola sa nemôžeme príliš špecifikovať, musíme svojim žiakom ponúknuť široké 

spektrum základných vedomostí a zručností. Veľký dôraz kladieme na správanie žiakov, pretože 

mnohí žiaci majú v tomto smere výrazné negatíva. My sme sa im rozhodli ponúknuť vo výchovno-

vzdelávacom procese i mimo neho množstvo kreatívnych, edukačných a motivujúcich aktivít, ktoré 

smerujú k zlepšeniu postoja k učeniu, zlepšeniu správania voči spolužiakom a vyučujúcim, 

k hodnotám, rodičom, ostatným ľuďom.  

Základnou filozofiou školy je vytvoriť zo školy príjemné a bezpečné miesto, kde učiteľ, žiak a 

rodič sú partnermi, kde každé dieťa má právo sa vzdelávať podľa svojich individuálnych možností a 

potrieb. Chceme rozvíjať tvorivosť, zodpovednosť, toleranciu a schopnosť komunikácie tak, aby 

dieťa bolo schopné ovplyvňovať budúcnosť a nájsť si svoje vlastné miesto v spoločnosti. Našim 

prianím je, aby škola bola úspešná, aby žiaci, rodičia a zamestnanci boli spokojní.  

Škola ponúka kvalifikovanú výučbu všetkých predmetov, výučbu anglického jazyka od prvého 

ročníka, vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zdravotne 

znevýhodnení, intelektovo nadaní), širokú ponuku záujmových útvarov.  Súčasťou školy je školský 

klub detí a školská jedáleň.  Škola má zriadenú jednu špeciálnu triedu pre žiakov s mentálnym 

postihnutím 

 Charakteristika pedagogického zboru 

Na škole pracuje 16 pedagogických zamestnancov, z toho jedna vychovávateľka,  asistent 

učiteľa a špeciálny pedagóg. Na prvom stupni ISCED I primárne vzdelávanie  sú 4 učiteľky 

v ročníkoch 1.,2.,3.,4. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky. Vedenie 

školy podporuje a motivuje pedagogických zamestnancov k celoživotnému vzdelávaniu, 

kontinuálnemu vzdelávaniu a  podporuje zvyšovanie kvalifikácie, vedomostí a zručností vo svojej 

odbornosti, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti.  

 

Pedagógovia sú členmi  metodického združenia.  Na metodickom  združení sa učitelia 

informujú o nových formách a metódach práce, inšpirujú sa, prezentujú projekty, ktorých cieľom je 

modernizácia vyučovacieho procesu. V škole pôsobí  koordinátor koncepcie primárnej prevencie 

protidrogových závislostí a sociálno-patologických javov, koordinátor školy podporujúcej zdravie, 

koordinátor pre environmentálnu výchovu, koordinátor IKT, koordinátor pre ľudské práva, 

koordinátor pre výchovu proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinátor výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu,  výchovná poradkyňa,  koordinátor  prevencie sociálno-patologických javov. 

Súčasťou školy je školský klub detí, v ktorom pracuje vychovávateľka.  

Naša škola poskytne priestor iniciatíve učiteľov, umožňuje im  prezentovať inovačné postupy svojej 

práce. Učitelia sa vo veľkej miere zapájajú do projektov vyhlásených MŠVVaŠ. Svoju kreativitu 



prejavujú pri tvorbe  učebných pomôcok, učebných textov, pracovných zošitov, iné tvorivé aktivity 

súvisiace s výkonom  učiteľskej práce.  

 

 Charakteristika žiakov 

Väčšina žiakov pochádza z Lužianok a všetci majú slovenskú národnosť, jeden žiak v špeciálnej 

triede má maďarskú národnosť.  Žiaci majú záujem vzdelávať sa, zúčastňujú sa rôznych 

vedomostných, literárnych, výtvarných, športových  a iných záujmových  súťaží. Prevažná väčšina 

žiakov  našej školy pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Okrem bežných žiakov 

poskytujeme vzdelávanie žiakom so ŠVVP. Na základe odporúčania CPPPaP Nitra, CŠPP Nitra 

a žiadostí zákonných zástupcov majú žiaci vypracované IVVP ( individuálne výchovno-vzdelávacie 

plány) a vzdelávajú sa ako integrovaní žiaci v bežných triedach.  Žiaci sú zaradení do rôznych 

krúžkov spolu s ostatnými žiakmi. Títo žiaci majú upravené formy a metódy práce. Vykazujú dobré 

výchovno-vzdelávacie výsledky. Škola úzko spolupracuje s CPPPaP v Nitre pri riešení 

vzdelávacích potrieb žiakov. Štrnásť žiakov je integrovaných v bežných triedach. Osem  žiakov 

s mentálnym postihnutím  je začlenených do špeciálnej triedy, v ktorej  pracuje kvalifikovaný 

pedagóg a asistent učiteľa.   

Naša škola dáva šancu na vzdelávanie všetkým. Školu navštevujú aj žiaci so špeciálnymi  

výchovno-vzdelávacími potrebami, so vzdelávaním ktorých máme dlhoročné skúsenosti. 

Integračný program je podporovaný odbornou vyspelosťou vyučujúcich, spoluprácou s centrami 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálnym pedagogicko-psychologického 

centrom, s detským lekárom a v neposlednom rade i s rodičmi.  

 Vyučovací jazyk  

Vyučovací jazyk určuje zákon 245/2008 Z. z. v § 12 ods. 1) a 2) ktorý určuje, že vyučovacím 

jazykom v školách a výchovným jazykom v školských zariadeniach je štátny jazyk. Vyučovacím 

a výchovným jazykom na našej škole je slovenský jazyk. 

 

3. Vymedzenie vlastných cieľov, poslanie výchovy a vzdelávania 

 

Hlavné ciele výchovy a vzdelávania: 

 

1. Škola bude vo výchovno-vzdelávacej činnosti smerovať k tomu, aby žiakov pripravila na 

život, aby boli tolerantní, komunikatívni, schopní riešiť svoje problémy a aby boli pripravení 

pokračovať v ďalšom štúdiu a hlavne aby sa uplatnili na trhu práce.  

2. V súlade s požiadavkami Európskej únie škola zabezpečí kvalitnú prípravu žiakov v cudzích 

jazykoch s ohľadom na individuálne schopnosti jednotlivých žiakov. 

3. Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami tak, aby mali možnosť rovnocenného vzdelávania. 

4. Rozvíjať sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie žiakov. 

 

 

 

 

 



 

Zameranie školy 

 

Naša škola je výchovno- vzdelávacia ustanovizeň, ktorá poskytuje základné vzdelanie 

bežným žiakom a žiakom so ŠVVP.   Máme  vytvorené personálne a materiálno – priestorové 

podmienky pre výchovu a vzdelávanie všetkých žiakov, avšak s určitými obmedzeniami pre žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na prvom stupni poskytujeme  žiakom primárne 

vzdelanie ISCED 1.  

V škole pracujú pedagogickí pracovníci s rôznym odborným zameraním a s rôznymi skúsenosťami. 

Učitelia majú skúsenosti a schopnosť, motiváciu učiť sa novému. Na každý predmet máme odborne 

kvalifikovaného pedagóga, ale vzhľadom na organizáciu vyučovania (delené hodiny, rozvrh hodín, 

mzdové prostriedky), nie je v našich silách zabezpečiť 100% odborné vyučovanie v každom 

predmete. Na veľmi dobrej úrovni prebieha vyučovanie hlavných predmetov ako sú slovenský 

jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, informatika. Výchovné predmety sa vyučujú z časti 

neodborne. 

 Škola síce nemá klasické odborné učebne, kde by sa dali napríklad robiť fyzikálne a chemické 

pokusy, no disponuje počítačovou učebňou, knižnicou, posilňovňou, telocvičňou. Priamo v areáli 

školy sa nachádza multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko.  

Žiaci sú združení v školskom parlamente, máme  dobrú spoluprácu s rodičmi, s materskou školou, 

obcou. 

 Väčšina žiakov školy pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Žiakom sa 

venujeme po všetkých stránkach, zapájame ich do predmetových súťaží, ale výrazné umiestnenie 

nedosahujú. Žiakom sa darí v  športových súťažiach, v ktorých dosahujú výborné výsledky.  V 

rámci dotácie hodín uprednostňujeme slovenský jazyk, anglický jazyk, informatiku, matematiku, 

občiansku náuku.  Zameriavame sa na zdravý telesný vývin žiakov, realizujeme množstvo 

športových aktivít. Naším cieľom je zapájať všetkých žiakov do aktivít hlavne mimo vyučovania, 

aby zmysluplne využívali svoj voľný čas. V popoludňajších hodinách realizuje svoju činnosť  

Základná umelecká škola Heuréka.  Vedenie školy podporuje  pedagógov v ich odbornom a 

kariérnom raste, zabezpečuje  im prístup k informáciám, vytvára čo najlepšie podmienky pre prácu. 

 

Na I. stupni sa žiaci učia jeden cudzí jazyk od 1. ročníka.  Pre úspešnú realizáciu našich zámerov  je 

potrebná dobrá pracovná atmosféra. Preto bude vedenie školy podporovať a trvať na vytváraní 

korektných profesionálnych vzťahov  a podporovať aktívnu komunikáciu medzi kolegami, 

pedagógmi a žiakmi, žiakmi navzájom,  medzi učiteľmi a rodičmi. 

 

 

 

Žiaci zo SZP (sociálne znevýhodnené prostredie) 

 

Naším cieľom je zmeniť postoj k vzdelávaniu žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia,  výchovu smerovať k tomu, aby zmenili svoj postoj ku vzdelávaniu,  usmerňovať ich 

rodičov o potrebe vzdelávať sa. Naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a plniť si svoje povinnosti, 

starať sa o svoj vzhľad, zdravie, dôsledne dodržiavať hygienické návyky. Podporovať rozvoj 

interpersonálnych kompetencií, byť vnímaví a citliví k okoliu, spolužiakom, učiteľom a rodičom.  

 

 

 

 

 



Integrácia žiakov 

Nepochybne veľmi silným podnetom realizovať program integrácie v  našej škole bola 

snaha pomôcť deťom a zlepšiť kvalitu ich života. Jedným z predpokladov úspešnosti realizácie 

programu integrácie detí je odborná garancia, naučiť žiakov, aby rešpektovali individuálne potreby 

iných, vzájomne sa rešpektovali a tolerovali, vedeli spolu komunikovať a pracovať.  Naďalej je 

potrebné zamerať sa na vytváranie priaznivých podmienok na integráciu zdravotne postihnutých 

žiakov a žiakov so ŠVVP. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú 

vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program. 

Efektívne využívanie voľného času žiakov 

Úsilím našej školy je podporovať záujem žiakov o učenie, posilniť vyučovací proces 

zaujímavými aktivitami a rozvíjať záujmy v mimoškolskej činnosti v oblasti športu, cudzích 

jazykov a informatiky. Na škole je zriadená  SZUŠ Heuréka, kde si žiaci rozvíjajú svoj talent 

v oblasti hudby, výtvarného umenia, tanca a športu.  

Chceme, aby sa škola stala  príjemným priestorom pre všetkých v duchu priateľskej klímy 

a dobrého spolunažívania. Pre žiakov organizujeme výlety, školy v prírode, tematické dni (Noc 

s rozprávkou, Indiánsky deň) a tvorivé dielne.  

 

Motivácia žiakov aktivitami 

 

Práca v škole je vhodne doplňovaná zaujímavými aktivitami. Pre žiakov organizujeme 

nasledovné aktivity: Mikuláš, Vianočná besiedka, Karneval, Valentínska pošta, Oslava sv. Floriána, 

Deň detí, Indiánsky deň.  Žiaci sa tiež zúčastňujú rôznych exkurzií, besied a výstav.   

 

Organizácia prijímacieho konania 

 

Škola nemá špecifické požiadavky na prijatie žiaka do jednotlivých ročníkov. Okrem 

žiakov, ktorí patria do školského obvodu, môžu plniť povinnú školskú dochádzku v tejto škole aj 

žiaci mimo obvodu, a to  na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka. Nesmie sa však narušiť 

povolený maximálny počet žiakov v triede príslušného ročníka.  

 

Zápis do 1. ročníka sa v tomto školskom roku uskutoční v termíne od 1. apríla do 30. apríla. 

Presný dátum a čas slávnostného zápisu bude včas zverejnený na webovej stránke školy 

a v miestnej tlači. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré k 1. septembru v danom školskom roku dovŕšilo 

6 rokov veku, je povinný aj s dieťaťom zúčastniť sa zápisu. O odloženie začiatku plnenia povinnej 

školskej dochádzky o 1 rok môže zákonný zástupca požiadať na základe odporúčania odborného 

zamestnanca príslušného CPPPaP Nitra.  Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia 

povinnej školskej dochádzky dieťaťa aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na 

základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s 

informovaným súhlasom zákonného zástupcu.  

Do ŠKD sú žiaci prijímaní tiež na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. 

 

 

 

 

 



 

4. Stupeň vzdelania 

 

 

Primárne vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy, žiak s mentálnym 

postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy. Dokladom o získanom stupni 

vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

 

Profil absolventa 

 

Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, 

prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti, ktoré sa budú postupne rozvíjať v rámci nižšieho 

stredného stupňa vzdelávania. 

Profil absolventa sa odvíja od kompetencií, ktoré žiak získal v procese vzdelávania a 

sebavzdelávania v rámci primárneho  vzdelávania a iných rozvíjajúcich aktivít. 

Na veku primeranej úrovni disponuje nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami:  

 

- pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa;  

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

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

- využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách;  

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

spojené s využívaním internetu a médií;  

- získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami;  

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

starostlivosti o seba a druhých;  

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

vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností;  

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

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám;  

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

stretáva vo svojom živote;  

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

spôsob života;  

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

 

 

K rozvoju kompetencií prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, 

podnetné sociálno-emočné prostredie školy, rôzne aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimo 

vyučovacej a mimoškolskej činnosti. 

 

 



 

Sociálne komunikačné spôsobilosti  

• vyjadruje sa súvislé, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu 

stupňu vzdelávania,  

• dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť 

svoj názor,  

• uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, 

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

• rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej 

komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,  

 

rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej 

komunikácie,  

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

osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií.  

 

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia  

 

 má schopnosť používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických 

problémov v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať 

matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely), 

rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii 

poznatkov.  

 

 

Spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií  

 

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

• ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a písanie na počítači, 

dokáže komunikovať pomocou elektronických médií,  

• uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,  

• rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a mobilných 

telefónov.  

 

Spôsobilosti učiť sa učiť sa 

 

získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,  

• na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a efektívne si 

osvojuje poznatky a študijné návyky,  

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

činnostiach, zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu a 

uvedomuje si svoje rozvojové možnosti.  

 

 

 

 



 

Spôsobilosti riešiť problémy  

 

• vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať ozajstný 

problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností z 

danej oblasti,  

• pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia 

problému,  

• overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,  

• pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) 

spôsobom.  

 

Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti  

 

• vytvára si pozitívny obraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a seba rozvoj,  

• uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti,  

• uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,  

• sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si chráni svoje 

fyzické a duševné zdravie,  

• kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a seba zničujúcich modelov konania) a vie 

odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,  

• uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje,  

• účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských pravidiel, je 

zodpovedný a dodržiava dohody,  

• ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, diskutuje o 

nich,  prispieva k spoločnej práci, medziľudských vzťahov.  

 

Spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry  

 

• dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a 

iných vyjadrovacích prostriedkov,  

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

primárneho vzdelávania),  

• uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,  

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

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

• pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,  

• pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),  

• správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym pozíciám                  

• je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.  

Absolvent primárneho vzdelávania našej školy bude pripravený na nižšie sekundárne vzdelávanie 

so zameraním na cudzie jazyky, bude pripravený na prácu v tíme, na projektové vyučovanie, na 



získavanie vedomostí a informácií prostredníctvom moderných informačná-komunikačných 

technológií.   

 

5. Vlastné zameranie školy 

 

Vzhľadom na rôznorodé zloženie našich žiakov sme vytvorili vlastné zameranie školy tak, aby 

boli všetkým žiakom poskytnuté rovnaké podmienky na ich rozvoj a vzdelávanie. 

 

1. Naučiť sa slušne správať voči vyučujúcim, spolužiakom, dospelým, kontrolovať a ovládať  

svoje správanie, rešpektovať etnické hodnoty. 

2. Naučiť sa chrániť si svoje zdravie. 

3. Naučiť žiakov tímovo pracovať, vzájomne sa rešpektovať a dokázať sa prezentovať. 

4. Naučiť žiakov komunikovať ústne i písomne, získať kompetencie v oblasti komunikačných 

schopností. 

5. Získať kompetencie v oblasti matematickej gramotnosti, finančnej gramotnosti a v oblasti 

technických a prírodných vied. 

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

7. Zapájať žiakov do hlbšieho poznávania vlastného regiónu, prírodného a kultúrneho 

dedičstva, konkrétne sa podieľať na zveľadení svojho okolia. 

8. Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, aby boli schopní 

kriticky a tvorivo myslieť. 

9. Poskytnúť priestor na sebarealizáciu každému žiakovi prostredníctvom záujmovej činnosti. 

10. Pripraviť žiakov na celoživotné vzdelávanie. 

11. Začleniť žiakov so ŠVVP  do kolektívu školy, aby sa stali rovnocennými partnermi nás 

všetkých, podporovať ich rozvoj pracovných a sociálnych kompetencií.  

12. Naučiť sa správne analyzovať a identifikovať problém, naučiť sa navrhnúť jeho riešenie 

a dokázať problém vyriešiť. 

13. Formovať u žiakov vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie 

a hodnotovú orientáciu. 

14. Pravidelne vyhodnocovať prácu žiakov, monitorovať ich výsledky, otvorene a kriticky 

komunikovať so žiakmi o ich dosiahnutých výsledkoch. 

15. Naučiť žiakov priznať svoje chyby a odstraňovať ich. 

     Všeobecný strategický cieľ – pripraviť žiaka pre život. Základná škola je  jediná škola v obci, 

ktorá svojou prácou potreby a záujmy všetkých žiakov. Mnohí rodičia svoje deti zapísali na plnenie 

povinnej školskej dochádzky do Nitry. Zloženie žiakov v triedach je rôznorodé. Väčšina žiakov 

školy pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a vyžadujú si individuálny prístup vo 

výchove a vzdelávaní, sú integrovaní v bežných triedach. Športovo nadaným žiakom vytvárame 

vhodné podmienky na rozvíjanie ich talentu, sú zaradení do športových krúžkov (futbalový, 

stolnotenisový, tenisový).  

 

Cieľom je vychovať múdrych a vzdelaných ľudí. Zameriavame sa na spoločenské správanie s 

dôrazom na pestovanie medziľudských vzťahov.  

 

Našou snahou je nadviazať na dobré tradície našej školy, vysokú prestíž, ktorú mala naša škola 

medzi širokou verejnosťou. Ďalej chceme rozvíjať silné stránky našej školy a zlepšovať slabé 

stránky. Využívame efektívne metódy vyučovania, ktoré motivujú žiakov k učeniu a k dosahovaniu 

lepších výsledkov práce.  



 

Snahou školy je podporovať učiteľov k celoživotnému vzdelávaniu, podporovať učiteľov k 

absolvovaniu kontinuálneho vzdelávania v oblastiach IKT, špeciálneho školstva, ŠVVP, 

kvalifikačného vzdelávania,  vzdelávania v oblastí jazykov a výchovných predmetov.   

Dlhodobé projekty 

Škola je zapojená do viacerých projektov v rámci regiónu a Slovenska. V predchádzajúcom 

období sa škola úspešne zapojila do viacerých rozvojových projektov zameraných na získanie 

finančných prostriedkov z doplnkových zdrojov financovania a to: 

 Premena tradičnej školy na modernú  

 Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu  

 Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 

javov v školskom prostredí  

 Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety 

 Enviroprojekt 2015 – Voda  ( boli sme úspešní ) 

 Enviroprojekt 2016 – Odpady  ( boli sme úspešní ) 

 Enviroprojekt – 2017 – Biodiverzita  ( boli sme úspešní ) 

 Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v ZŠ 

2016 

 Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ 

 Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy 

 

V prospech skvalitnenia výchovno-vzdelávacej práce žiakov  sme si vytvorili aj interné projekty, 

ktoré sa stávajú na našej škole tradíciou: 

• Mliečny a ovocný program  

• Deň Zeme  

• Deň vody 

• Červené stužky 

• Európsky deň jazykov 

• Deň zdravej výživy 

• Medzinárodný deň školských knižníc 

• Deň boja proti obezite 

• Jarné a jesenné upratovanie 

 

6. Dĺžka štúdia, forma výchovy a vzdelávania 

 

Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách absolvovaním vzdelávacích stupňov. 

ISCED 1 – primárne vzdelávanie – 1.stupeň ZŠ (1. – 4. ročník) – 4 roky 

 



Formy výchovy a vzdelávania 

 

Vyučovanie prispôsobujeme individuálnym potrebám žiakov a motivujeme ich do učenia 

pestrými formami výučby. Vyučovanie má charakter vzdelávací a výchovný, vychádzame zo 

záujmov žiakov, motivujeme ich k aktívnej práci a čo najlepšej príprave do života. Chceme, aby 

žiaci chodili do školy s radosťou, túžili po zážitku z učenia a aby záujem o učenie bol ich hybnou 

silou. Nechceme vychovávať naše deti pre úrad práce.  

 

Stratégia vyučovania určuje metódy a formy práce. Naším cieľom je rozvíjať u žiakov  

samostatnosť, tímovú prácu, aktivitu a sebahodnotenie žiakov týmito formami – skupinové 

vyučovanie, práca vo dvojiciach, diferencované vyučovanie, programované vyučovanie a 

projektové vyučovanie.                                

Metódy práce: aktivizujúce, situačné, problémové, názorne demonštračné, didaktické hry, 

slovné metódy (pre slabo prospievajúcich žiakov), diskusia, rozhovor, besedy, exkurzie, výlety, 

pozorovanie na vychádzke, komunikačné metódy, práca s didaktickými pomôckami.  

Učiteľ vyberá také metódy, aby v každom predmete rozvíjal záujem žiakov a dosahoval čo 

najlepšie výsledky bez preťažovania žiakov. V oblasti rozumovej výchovy rozvíjame u žiakov 

tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. Osobnostný a sociálny rozvoj budeme 

realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou 

individuálnych schopností. Učitelia poskytujú odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami.  

 

Vo všetkých predmetoch budeme na škole rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov za účelom 

rozšírenia získavania potrebných informácií z rôznych informačných zdrojov, vedieť s nimi 

pracovať a efektívne ich sprostredkovať iným v priamom styku aj prostredníctvom rôznych 

technológií primerane veku. Na vyučovacích hodinách budeme používať metódy práce s knihou, 

čítanie s porozumením, motivačný rozhovor, realizovať aktívnu diskusiu, vyjadrovanie názorov a 

postojov žiakov, prezentáciu ich výsledkov, používať aplikačné úlohy z praxe a medzi predmetové 

vzťahy.  

Uvedené aktivity budeme dopĺňať mimo vyučovacími podujatiami, ktoré motivujú žiakov k 

pravidelnému čítaniu (Čitateľský maratón, rodinné čítanie, literárne podujatia, Šaliansky Maťko, 

Hviezdoslavov Kubín a iné ), či prezentujú samostatnú tvorbu žiakov v rámci prezentačných dní 

pred rodičmi, pedagógmi a spolužiakmi žiakov. Školská knižnica je  kultúrne centrum s dostatkom 

beletrie, encyklopédií a odbornej literatúry. Všímame si  talent  žiakov v jednotlivých oblastiach 

a snažíme sa ho rozvíjať do maximálne možnej miery.  

 

Pedagóg v špeciálnej triede a výchovný poradca poskytuje odbornú pomoc žiakom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rodičom a zamestnancom školy.  

 

7. Učebné osnovy 

 
Vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele, obsah a rozsah vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov 

podľa učebného plánu alebo jednotlivých vzdelávacích oblastí. Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet vo väčšine predmetov aj ročníkov. Tvoria 

vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho 

programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy. 

Ak škola navýši časovú dotáciu vyučovacieho  predmetu RUP musí upraviť kvalitu výkonu pre 

daný predmet . 



 

 

 

Obsahujú 

1. Charakteristiku predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania, 

2. Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti, predmetové vychádzajú z kľúčových spôsobilostí, 

3. Témy, prostredníctvom, ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s 

inými predmetmi, 

4. Požiadavky na výstup 

5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania, 

6. Učebné zdroje, ktoré sú zdrojom informácií pre žiakov (učebnice, odborná literatúra, odborné 

časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.), 

7. Hodnotenie. 

 

Inovované  učebné osnovy pre 1. , 2. a 3.   ročník sú v prílohe. 

 

8. Prierezové témy 

 

Sú integrálnou súčasťou učebného obsahu predmetov, nie je potrebné ich zaznamenávať v triednej 

knihe, ich uplatňovanie si učiteľ naplánuje v konkrétnej príprave na vyučovanie v rámci TVVP.  

 Sú významným prostriedkom k prekonávaniu izolovanosti výučby jednotlivých učebných 

predmetov, ktoré tvoria príslušnú vzdelávaciu oblasť. Prierezové témy sú výrazom komplexnejšieho 

prístupu k realizácii učebného obsahu, vrátane  jeho prepájania. Prierezové témy nemajú vlastné 

vzdelávacie štandardy, sú rozpracované na úrovni cieľov.  

Inovovaný ŠkVP  pre primárne vzdelávanie vymedzuje spolu 8 prierezových tém, ŠVP.  Na úrovni 

primárneho vzdelávania  sú zavedené inovovaným Štátnym vzdelávacím programom prierezové 

témy: 

Začlenenie prierezových tém do učebných osnov 

Na úrovni primárneho vzdelávania je 8 prierezových  tém:  

 Osobnostný a sociálny rozvoj  

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 Environmentálna výchova  

 Mediálna výchova  

 Multikultúrna výchova  

 Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 Ochrana života a zdravia 

 

1. 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. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, je potrebné, aby si už od primárneho vzdelávania 

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



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

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

rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. Dôležité je, aby prierezová téma podporovala u 

žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, 

agresivita, užívanie návykových látok). Cieľom je, aby žiak získaval a udržal si osobnostnú 

integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjal sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný 

a sociálny život a spoluprácu. V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie v oblasti 

ľudských práv, ako aj v oblasti rodinnej výchovy. Téma sa prelína so všetkými obsahovými 

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.  

Cieľom jej uplatňovania je nasmerovať žiakov k:  

 Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

  porozumel sebe a iným;  

 optimálne usmerňoval vlastné správanie a prejavovanie emócií;  

 uprednostňoval priateľské vzťahy v triede i mimo nej;  

  osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce;  

  nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania 

svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce;  

 získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií;  

  rešpektoval rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov;  

  uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo 

svojom živote.  

 

 

2. Výchova k manželstvu a rodičovstvu  

 

Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov na 1. stupni je príprava na zodpovedné 

medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti 

partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Pri 

realizácii tém je nevyhnutné vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, 

zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga. Škola môže využiť aj 

pomoc alebo služby relevantných odborníkov.  

 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:  

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

ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;  

  získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských 

vzťahov;   

  uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo 

svojom (každodennom) živote.  

 

 

 



3. Environmentálna výchova 

 

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

prvoukou, prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním.  Umožňuje žiakom získať 

vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, ktoré sú 

dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi. Vedie ich na veku primeranej úrovni ku komplexnému 

pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, organizmov a životného prostredia. Dôležité je, aby žiaci 

získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými 

(primeranými a vhodnými) činnosťami – chrániť rastliny, mať kladný vzťah k domácim zvieratám a 

pod.  

 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:  

 osvojil základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a 

ich životné prostredie;  

 rozpoznal hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody;  

 rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia;  

 poznal a vyberal konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho životného 

prostredia;  

 podieľal sa aktívne na zveľaďovaní životného prostredia školy a jej okolia;  

 správal sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťažuje životné 

prostredie.  

 

Prínos environmentálnej výchovy k rozvoju osobnosti žiaka  

V oblasti vedomostí, zručností a schopností: 

 schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným 

prostredím na základe poznania zákonov , ktorými sa riadi život na Zemi;  

 poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v 

rôznych oblastiach sveta;  

 schopnosť pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú 

zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu;  

 poskytovať vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a 

postoje človeka k životnému prostrediu;  

 rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a 

medzinárodnej úrovni;  

 pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, 

vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a 

výrobcu;  

 vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a 

komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská;  



 schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a 

spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce. 

V oblasti postojov a hodnôt: 

 vnímať život ako najvyššiu hodnotu, 

 pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej 

spoločnosti;  

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu;  

 podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom 

praktickej výučby;  

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia;  

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

 prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania priaznivého k 

životnému prostrediu;  

 rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 

Tematické okruhy  

1. Ochrana prírody a krajiny  

Les (význam lesa, funkcia lesného ekosystému, les v našom prostredí, vzájomné vzťahy v 

ekosystéme lesa, negatívne dôsledky odlesňovania na životné prostredie), pole (význam, zmeny 

krajiny vplyvom činnosti človeka, spôsoby hospodárenia na poli, okolie polí), vodné zdroje (ľudské 

aktivity spojené s vodným hospodárstvom, hospodárenie s vodou), more (druhová rozmanitosť, 

význam pre biosféru, morské riasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého), tropický dažďový prales 

(druhová rozmanitosť, miznutie tropických dažďových pralesov a ich následky na ekologickú 

rovnováhu Zeme); ľudské sídlo – mesto – dedina (umelý ekosystém, jeho funkcia a vzťah k okoliu, 

aplikácia na miestne podmienky, urbanizácia - vplyv na prírodu a krajinu), kultúrna krajina 

(pochopenie dôsledkov rozhodnutí a činnosti ľudí v minulosti na súčasný stav životného 

prostredia).  

2. Zložky životného prostredia  

Voda (význam vody, kolobeh vody, ochrana jej čistoty, ohrozovanie vôd, pitná voda u nás a 

vo svete, čistenie odpadových vôd, spôsoby riešenia), ovzdušie (význam pre život na Zemi, 

klimatické zmeny, zdroje znečistenia, čistota ovzdušia), pôda (význam pôdy pre život na Zemi, 

ochrana pôdy, dôsledky erózie, znečisťovanie pôdy – odpadové skládky, priemysel, 

poľnohospodárstvo), zachovanie biodiverzity (význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie 

biologickej rovnováhy na Zemi a jej ochrana). 

3. Prírodné zdroje, ich využívanie, ochrana  

Význam prírodných zdrojov pre človeka, obnoviteľné prírodné zdroje, neobnoviteľné 

prírodné zdroje, racionálne využívanie prírodných zdrojov vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, 

využívanie alternatívnych zdrojov energie. 



4. Ľudské aktivity a problémy životného prostredia  

Poľnohospodárstvo a životné prostredie, doprava a životné prostredie (význam, vývoj, 

energetické zdroje dopravy a ich vplyv na prostredie, druhy dopravy a ekologická záťaž, doprava a 

globalizácia), priemysel a životné prostredie (priemyselná revolúcia a demografický vývoj, vplyv 

priemyslu na prostredie, spracovávané materiály a ich pôsobenie na životné prostredie, vplyv 

právnych a ekonomických nástrojov na vzťah priemyslu k ochrane životného prostredia, priemysel 

a udržateľný rozvoj spoločnosti), odpady a spôsoby hospodárenia s odpadmi (odpady a príroda, 

princípy a spôsoby hospodárenia s odpadmi, druhy odpadu, likvidácia, triedenie, recyklovanie 

odpadu), ochrana prírody a kultúrnych pamiatok (význam ochrany prírody a kultúrnych pamiatok, 

ochrana mestských pamiatok zaradených do zoznamu Svetového dedičstva, právne riešenie u nás, v 

EÚ a vo svete), zmeny v krajine (dôsledky urbanizácie – narušovanie prírodných ekosystémov, 

záber poľnohospodárskej pôdy, územné plánovanie z hľadiska ochrany životného prostredia), 

dlhodobé programy zamerané na zvyšovanie ekologického vedomia ľudí (Deň Zeme, Deň 

životného prostredia OSN...). 

5. Vzťah človeka k prostrediu  

Naše mesto, obec (prírodné zdroje, ich pôvod, spôsoby využívania a riešenia odpadového 

hospodárstva, príroda a kultúra nášho okolia a jej ochrana), náš životný štýl (spotreba vecí, energie, 

odpady, vplyv na prostredie), lokálne a globálne ekologické problémy (príklad problému, jeho 

príčina, dôsledok, súvislosť, možnosti a spôsoby riešenia, vlastný názor, jeho zdôvodnenie a 

prezentácia), prostredie a zdravie (kvalita života, rozmanitosť vplyvov prostredia na zdravie, 

možnosti a spôsoby ochrany zdravia, environmentálne zdravie), nerovnomernosť života na Zemi 

(rozdielne podmienky prostredia a rozdielny spoločenský vývoj na Zemi, príčiny a dôsledky 

globálnych ekologických problémov a princípy udržateľnosti rozvoja). 

 

Pravidelné dlhoročné aktivity školy podporujúce environmentálnu výchovu  

 Deň Zeme – 22. apríl – aktivita zameraná na ochranu životného prostredia, tradične 

tematicky zameraná „Vyčisti si svoje okolie“. Aktivita je realizovaná formou besedy, súťaží 

a praktických aktivít v teréne zameraných na zber odpadkov, lokalizovaním nelegálnych 

skládok v obci a výsadbou novej zelene.  

 Úprava areálu školy – tradičné sezónne práce na úpravu okolia školy, starostlivosť o 

kvetinové záhony, dreviny, čistenie a úprava starého školského ihriska v areáli školy.  

 Ovocie a zelenina v našom jedálnom lístku - aktivita zameraná na zdravý životný štýl, 

podporovanie pohybových aktivít, pobyt na čerstvom vzduchu, konzumáciu zdravých 

potravín počas Rozprávkovej noci na škole. 

 Recyklácia – celoročná aktivita školy zameraná na recyklovanie odpadového materiálu, 

využívanie odpadového materiálu.  Každoročné organizovanie zberu papiera.  

 Ochrana vtáctva – zimná aktivita žiakov I. stupňa. Výroba kŕmidiel, prikrmovanie vtákov v 

areáli školy.  

 Čo dýchame – podpora pestovania izbových kvetov v triedach a ich význam pre život 

človeka.  



 Liečivé rastliny – osveta v zbere a pestovaní liečivých rastlín, ich význam pre človeka. 

Podporovať výhody prírodných liečiv pred umelými preparátmi. Zber šípok, zber lipového 

kvetu, pestovanie mäty, repíka lekárskeho. Ochutnávky čajov.  

 Enviroprojekt Voda (2015), Odpady (2016), Biodiverzita okolo nás (2017) – úlohou bolo 

zapojiť žiakov do projektu, aby zmysluplne využívali svoj voľný čas a získali kladný vzťah 

k životnému prostrediu, osvojili si praktické zručnosti.  

 Spôsob realizácie prierezovej témy:  

 Zapojenie žiakov do školských projektov environmentálneho zamerania,  ktoré  sa 

zameriavajú na  pozdvihnutie environmentálneho povedomia žiakov, 

 beseda s odborníkmi – poľovníci, záhradkári, ochranári, Envi-Geos 

 beseda so žiakmi,  

 didaktické hry, 

 projektové spracovanie témy,  

 vychádzka pri vodný tok Radošinka, rieka Nitra a vodná nádrž Korytník 

 exkurzia – prírodovedné múzeum, Envi-Geos, čistička odpadových vôd Dolné Krškany, 

Vivárium – SPU Nitra, exkurzia do Slovenského poľnohospodárskeho múzea, návšteva SOŠ 

– potravinárska – hovorme o jedle , exkurzia na farmu Korytov 

 výlet s tematikou objavovania rozmanitosti a krás prírody,  

 škola v prírode,  

 multimediálne spracovanie environmentálnej témy – vytvorenie prezentácie,  

 výtvarné a priestorové spracovanie s využitím odpadového materiálu,  

 didaktické hry a hravé environmentálne aktivity na I. stupni,  

 riešenie slovných úloh z matematiky s danou tematikou v rámci voliteľných hodín, 

 vyučovanie v prírode –  v areáli školy,  

 

4. Multikultúrna výchova  

 

S aktuálnou realitou celosvetovej globálnej spoločnosti a s multikultúrnym charakterom slovenskej 

spoločnosti sa spájajú riziká predsudkov a stereotypov, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách 

neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie. Žiaci sú každodenne vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a 

dostávajú sa do kontaktu s príslušníkmi rôznych kultúr. Prostredníctvom spoznávania svojej kultúry 

a iných kultúr, histórie, zvykov a tradícií sa naučia rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a 

dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Pri realizácii multikultúrnej 

výchovy sa odporúča využívať také didaktické postupy a metódy, ktoré neučia stierať 

medzikultúrne rozdiely, ale pochopiť ich a akceptovať, ako aj rešpektovať ľudské práva.  

 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

 

-rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti;  

-spoznával rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry;  

-akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;  

-uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí.  

 

 

 



Hlavné ciele multikultúrnej výchovy pre primárne vzdelanie:  

 Viesť žiakov k uvedomeniu si povahy vlastného sociokultúrneho prostredia a k chápaniu 

kultúrnej identity tohto prostredia.  

 Viesť žiakov k rešpektovaniu kultúrnej rozmanitosti najbližšieho okolia.  

Témy multikultúrnej výchovy:  

1. Akceptovanie inej kultúry  

 prijímať druhého ako jedinca s rovnakými právami, uvedomovať si, že všetky etnické 

skupiny a kultúry sú rovnocenné a žiadna nie je nadradená inej. 

2. Rozvoj medziľudskej tolerancie  

 rozvíjať schopnosť spoznávať a tolerovať odlišnosti iných národnostných, etnických, 

náboženských, sociálnych skupín a spolupracovať s príslušníkmi odlišných kultúrnych 

skupín. 

3. Spoznávanie iných kultúr a emocionálne pochopenie inej kultúry  

 osvojiť si poznatky o rôznych etnických a kultúrnych skupinách žijúcich v slovenskej a 

európskej spoločnosti. 

4. Poznať históriu, zvyky, tradície iných kultúr  

5. Schopnosť chápať vzťahy vlastnej kultúry s inými kultúrami  

 schopnosť vidieť ich vzájomné ovplyvňovanie sa v histórii a snaha prijať toto 

ovplyvňovanie ako samozrejmosť. 

6. Schopnosť chápať popri výhodách aj obmedzenia vlastnej kultúry a iných kultúr  

 vnímať seba ako občana, ktorý sa aktívne spolupodieľa na utváraní vzťahu spoločnosti k 

minoritným skupinám. 

7. Spolupráca s inými kultúrami  

 komunikovať a žiť v skupine s príslušníkmi odlišných skupín, uplatňovať svoje práva a 

rešpektovať práva druhých,  

 chápať a tolerovať odlišné záujmy, názory i schopnosti druhých, uvedomovať si 

nezlučiteľnosť rasovej (náboženskej alebo inej) intolerancie s princípmi života v 

demokratickej spoločnosti. 

8. Boj proti neznášanlivosti, rasizmu, xenofóbii  

 rozvíjať schopnosti rozpoznať prejavy rasovej neznášanlivosti a napomáhať prevencii 

vzniku xenofóbie, angažovať sa pri potieraní prejavov intolerancie, xenofóbie, 

diskriminácie, rasizmu. 

9. Medziľudské vzťahy v škole, vzťah medzi učiteľmi a žiakmi  



 uvedomovať si možné dopady svojich verbálnych i neverbálnych prejavov a pripravenosť 

niesť zodpovednosť za svoje správanie, 

 rovnoprávny prístup k všetkým žiakom - pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a 

kultúrneho zázemia. 

Témy multikultúrnej výchovy začleňujeme do predmetov:  

 slovenský jazyk,  

 anglický jazyk,  

 hudobná výchova,  

 občianska náuka,  

 náboženská výchova.  

Spôsob realizácie prierezovej témy:  

 besedy s odborníkom,  

 rozhovory na triednických hodinách, 

 výtvarné spracovanie témy, 

 článok do Lužianskych novín 

 

5. Mediálna výchova  

 

Médiá predstavujú významný faktor, ktorý vplýva na vývin osobnosti a socializáciu detí. Stali sa 

integrálnou súčasťou ich života, pričom si neuvedomujú dostatočne ich vplyv. Hlavným cieľom 

Mediálnej výchovy je položiť základy mediálnej gramotnosti žiakov a postupne zvyšovať úroveň 

schopností kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych 

obsahov. Mediálna výchova dáva žiakom príležitosť a priestor na základnú orientáciu v mediálnom 

svete, osvojenie si stratégií zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, ako aj osvojenie si kritického a 

bezpečného prístupu pri ich využívaní na veku primeranej úrovni. Dôležitou úlohou mediálnej 

výchovy na 1. stupni je vychádzať z bezprostredných skúseností žiakov s médiami a vytvoriť pre 

žiakov príležitosti na ich spracovanie.  

 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:  

 

 uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti;  

 pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov; 

 osvojil zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných 

mediálnych produktov;  

  nadobudol základy zručností potrebných na využívanie médií.  

 

 

 



Mediálnu výchovu začleňujeme do predmetov: 

 výtvarná výchova,  

 slovenský jazyk a literatúra,  

 informatika, informatická výchova.  

Spôsob realizácie prierezovej témy:  

 akcia školy pre 1. stupeň – Noc s rozprávkou,  

 beseda so  známou osobou,  

 rozhovor, diskusia,  

 návšteva divadla, kina, 

 vytvorenie multimediálnej prezentácie, 

 výtvarné spracovanie – plagát, 

 článok v časopise Raketa 

 

 

6. Regionálna výchova a tradičná  ľudová kultúra 

  

Prierezová téma Regionálna výchova a ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou témou 

Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným 

a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Poznanie svojho regiónu, jeho kultúrneho a 

prírodného bohatstva prispieva k formovaniu kultúrnej identity a postupnému rozvíjaniu 

historického vedomia žiakov. Regionálna výchova a ľudová kultúra má potenciál byť súčasťou 

obsahu všetkých povinných predmetov, najmä prvouky, prírodovedy, vlastivedy, slovenského 

jazyka a literatúry, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy.  Vhodnými formami sú tiež projekty, 

exkurzie, tematické vychádzky v regióne a pod. Vlastná realizácia prierezovej témy si vyžaduje 

zmeny aj v procesuálnej zložke výchovy a vzdelávania – vo vyučovacích metódach a 

organizačných formách. 

  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

 

 rozširoval a rozvíjal svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách svojho 

regiónu;  

 vytváral si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine;  

  rozvíjal svoju národnú a kultúrnu identitu.  

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra obsahuje tri tematické celky:  

 Môj rodný kraj,  

 Objavujeme Slovensko,  



 Tradičná ľudová kultúra.  

Prierezová téma je začlenená v učebných osnovách predmetov:  

 slovenský jazyk,  

 vlastiveda,  

 hudobná výchova,  

 výtvarná výchova,  

 telesná výchova,  

 výchova umením,  

 pracovné vyučovanie. 

Spôsob realizácie prierezovej témy:  

 tvorivé dielne – tradičné remeslá, ručné práce, 

 návšteva regionálnych múzeí, galérií, pamiatok, pamätných izieb …,  

 tvorivé dielne zamerané na tradičnú ľudovú kultúru – vianočné a veľkonočné tvorivé dielne, 

darčeky ku Dňu matiek, k zápisu do 1. ročníka....  

 rozhovor, beseda v triede,  

 realizácia školského kola speváckej súťaže Talent regiónu v speve ľudovej piesne, 

populárnej piesne.  

 zapojenie sa do súťaže Šaliansky Maťko v prednese povestí , Hviezdoslavov Kubín, Bajzove 

Zbehy.  

 

 

7. Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

 Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov 

základných škôl. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v škole je postupne 

pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom 

je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel.  V 

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

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

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

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

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

situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy.  

Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy a v bezpečných priestoroch v 

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

afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať.  

 



 

Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií:  

 pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému, vymedzeného všeobecne záväznými 

právnymi predpismi,  

 formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri 

chôdzi a jazde v cestnej premávke,  

 osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec),  

 naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 

aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,  

 zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,  

 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.  

Spôsob realizácie prierezovej témy:  

 pre žiakov 1. - 4. ročníka najmä pohyb v objekte a v areáli školy, mimo školy,  

 forma kurzu na detskom dopravnom ihrisku 

 pre žiakov 1. - 4. ročníka je dopravná výchova realizovaná formou kurzu, počas 

didaktických hier,  

 beseda s políciou  

 riešenie slovných úloh z matematiky s tematikou dopravnej výchovy,  

 didaktické hry na školskom dvore – žiaci I. stupňa,  

 využívanie učebných textov k dopravnej výchove,  

 výtvarné spracovanie témy.  

 

8. Ochrana života a zdravia 

 

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

predmetov štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem vyučovania – 

didaktických hier. V rámci témy sa aplikuje učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou povinného učiva 

ochrany človeka a prírody (OČP). Ochrana života a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a 



schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, ako aj pri 

pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich 

človeka a jeho okolie.  

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

nachádza. Nevyhnutným predpokladom na to je neustále poznávanie prostredníctvom pohybu a 

pobytu v prírode. Obsah učiva je orientovaný predovšetkým na zvládnutie situácií, ktoré môžu 

vzniknúť vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravných nehôd, živelných pohrôm a 

prírodných katastrof. Zároveň pomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých 

pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. Cieľom oblasti je a) formovať ich 

vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí; b) 

poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti; c) osvojiť si vedomosti a 

zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života; d) 

rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia; e) formovať 

predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a 

psychickú záťaž v náročných životných situáciách.  

Spôsob realizácie prierezovej témy:  

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

 

 Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2 

 

 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 9. marca 2017 pod 

číslom 2017-1053/10961:12-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc prvým ročníkom 

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

riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba 

a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum 

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

Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému 

jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické 

prostredie.  

Vzhľadom na nedostatočné skúsenosti a ešte neosvojený požadovaný stupeň zodpovednosti, 

súčasný absolvent strednej školy nebude vykazovať rovnaký stupeň znalostí v oblasti osobných 

financií ako starší, finančne gramotný dospelý. Finančne gramotní absolventi stredných škôl by 

však mali aspoň vo všeobecnosti chápať všetky kľúčové aspekty osobných financií. Títo absolventi 

budú mať istotu, že budú samostatne schopní nájsť si a použiť informácie potrebné pri špecifických 

finančných výzvach, zoči-voči ktorým sa môžu čas od času ocitnúť. Práve v súvislosti s týmto 

NŠFG naznačuje, akými poznatkami, zručnosťami a skúsenosťami musia pedagogickí zamestnanci 

a žiaci disponovať, aby mohli nepretržite rozširovať svoje vedomosti o osobných financiách podľa 

toho, ako sa budú meniť ich zodpovednosti a príležitosti. Mladí ľudia by mali mať vyvinuté 

podnikateľské zručnosti natoľko, aby si vedeli založiť vlastný podnik a priebežne sa prispôsobovať 

meniacim sa požiadavkám trhu práce. 

 

Ciele: 

- poznať fungovanie jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti, 

- pochopiť otázky bohatstva a chudoby, 



- poznať hodnotu peňazí, 

- poznať modely zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov extrémov, 

- poznať osobné a rodinné modely zabezpečenia životných potrieb. 

 

 

Absolvent základnej školy by mal byť schopný: -

nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie, 

- poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,  

- naučiť sa rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,  

- stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie, 

- rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť, -

- efektívne používať finančné služby, 

- plniť svoje finančné záväzky, - -

zveľaďovať a chrániť svoj majetok, 

- porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických 

potrieb jednotlivca a rodiny, 

- vedieť a byť schopný hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie, -

- inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností, 

- poznať príklady úspešných jednotlivcov v svojej plánovanej profesijnej ceste, -

- poznať podmienky, vylučujúce neúspešnosť jednotlivca a rodiny,  

- porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí, 

- orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne a 

ostatné finančné inštitúcie), 

- orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a uplatňovať ich. 

 

 

1.Organizácia kompetencií  

 

NŠFG popisuje minimálne požiadavky na finančné, ekonomické a právne vzdelávanie žiakov 

prostredníctvom osvojených kompetencií. Kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti sa postupne 

zameriavajú od najnižšej úrovne až do momentu absolvovania strednej školy. 

Dôraz sa kladie na praktické využitie poznatkov a prepojenie s realitou, nielen na nadobudnutie 

teoretických vedomostí. 

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). 

 

NŠFG je usporiadaný do šiestich tém: Finančná zodpovednosť spotrebiteľov; Plánovanie, 

príjem a práca; Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov; Úver a dlh; Sporenie a 

investovanie, Riadenie rizika a poistenie. Poradie tém nie je určené, určuje ho škola v rámci 

implementácie do svojho školského vzdelávacieho programu. Jednotlivé témy sú rozpísané do 

čiastkových kompetencií. Tieto čiastkové kompetencie sú popísané na úrovniach, pričom na týchto 

úrovniach sú opísané poznatky, zručnosti a skúsenosti, ktoré by mali byť žiaci schopní preukázať. 

Prvá úroveň je určená pre žiakov prvého stupňa základnej školy.  



Druhá úroveň predstavuje požiadavky na žiakov druhého stupňa základnej školy, prvého až 

štvrtého ročníka gymnázia s osemročným štúdiom, prvého ročníka bilingválneho gymnázia ako aj 

nižšieho stredného odborného vzdelania a stredného odborného vzdelania.  

 

Spôsob implementácie: 

Jednotlivé témy budú realizované v rámci tém vyučovacích predmetov základnej školy podľa 

nasledujúceho plánu. Po zhodnotení tém zaradili pedagogickí zamestnanci témy vyhovujúce 

potrebám žiakov v rôznych vzdelávacích podmienkach. Pedagogickí zamestnanci môžu 

využívať Národný štandard finančnej gramotnosti na vytvorenie nových tém v rámci 

učebných osnov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov základných škôl v rámci 

finančného vzdelávania. Vyučujúci si tieto témy zapracujú do tematických plánov.  

 

 

Tematické okruhy 

 

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  

 

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 

 

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 

 

 

 

 



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 

 

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 

 

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 

 

Konkretizácia a implementácia tém  

Harmonizácia s ISCED 

Harmonizácia štandardu finančnej gramotnosti sa realizuje v súlade s medzinárodnou normou 

pre klasifikáciu vzdelávania ISCED nasledovne: 

Štandard finančnej gramotnosti ISCED 

Úroveň 1                                             ISCED 1 

Úroveň 2                                                     ISCED 2 

 

 

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. 

1.r. – 1AJ- My family- členovia rodiny, MAT – Predstavy o prirodzenom čísle- pojmy: najmenší, 

najväčší.  

 

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. 

1.r. - 1AJ School tings- školské potreby. 

 

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. 

1. r. – Mat- Prirodzené čísla 1 až 20 a 0 – Počítanie počtu vecí. 

 

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. 

1. r. –MAT - Sčítanie a odčítanie do 20. 

 

Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 1: Rozdeliť príjmy do domácnosti a výdavky na domácnosť 

1.r. – PVO – Moja rodina – hra v role - nákup do domácnosti. 

 

 

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 kupuje a kedy si ich požičiava. 

1. r. – PVO – Moja trieda – pomenovať veci, ktoré sú školské a ktoré osobné.  

 

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. 

1. r. – SJL – Rozprávanie- tvoriť pravdivé a nepravdivé výroky. 

 

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. 

1. r. – MAT – Porovnávanie čísel. 

 

Čiastková kompetencia 4: Opísať používanie rôznych metód platenia 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 1: Opísať, za čo všetko a v domácnosti platí. 

Vysvetliť používanie peňazí v bežných situáciách 

(hotovostná a bezhotovostná forma peňazí) 

1. r. – PVO – Moja školská taška 

 

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. 

1. r. – MAT – Stúpajúca a klesajúca postupnosť – Číselný rad a číselná os.  

 

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 



1.r. – MAT – Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické 

myslenie.  

 

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.  

1.r. –  MAT - Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické 

myslenie.  

 

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 

 

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

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 1: Opísať ako a prečo človek môže sporiť 

1. r. – MAT – Jednoduché slovné úlohy. 

 

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. 

1.r. – MAT – Úlohy na zbieranie a zoskupovanie údajov.  

 

Čiastková  kompetencia  2:  Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi 

verejným a súkromným (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. 

1.r. – MAT - Jednoduché slovné úlohy. 



Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 1: Vysvetliť, prečo je dobré ukladať peniaze vo finančnej inštitúcii. 

2.r. – SJL -  Kopem v záhradke, PVO - Stavba domu 

3. r. – MAT - Geometria 

 
 

Čiastková kompetencia 4: 

Opísať spôsob nákupu a predaja investícií. Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 1: Vysvetliť, na čo by človek mohol minúť väčšiu sumu peňazí, ktorú si našetril v 

peňažnej inštitúcii. 

2. r. – MAT - Sčítanie, odčítanie do 20 s prechodom 

 

Čiastková kompetencia 6: 

Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi. Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 1: Vysvetliť, prečo je potrebné vytvárať prostredie dôvery a bezpečia pri používaní 

peňazí v rámci denného nakupovania, ale aj ich šetrenia. Porozprávať o tom, ako predchádzať 

stratám a znehodnoteniu vecí a peňazí. 

2. r. – MAT – Sčítanie a odčítanie do 20 

3.r. – SJL - Rozprávanie 

4. r. – MAT – Jednoduché slovné úlohy 

 

 

 

IMPLEMENTÁCIA NASLEDOVNÝCH TÉM A ČIASTKOVÝCH KOMPETENCIÍ  

do inovovaných učebných osnov 2. ročníka ZŠ podľa plánu činnosti 

Tematické okruhy 
 
 

1. Človek vo sfére peňazí 
Čiastková kompetencia 1: Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah 

medzi životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia. 

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

z prostriedkov jej vyjadrenia. 

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

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 
Čiastková kompetencia 5: Vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu o 

finančných záležitostiach. 

 
 

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

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

Čiastková kompetencia 2: Porozumieť a orientovať sa v problematike 
zabezpečovania životných (ekonomických potrieb) jednotlivca a rodiny. 

Čiastková kompetencia 5: Orientovať sa v modeloch zabezpečenia jednotlivca a 

rodiny peniazmi. 

 
 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 
Čiastková kompetencia 3: Popísať spôsob používania rôznych metód platenia. 

Čiastková kompetencia 4: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri rozhodovaní o 



nákupe.  

Čiastková kompetencia 5: Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu. 

Čiastková kompetencia 6: Uvedomiť si účel a dôležitosť poslednej vôle. 
 
 

5. Úver a dlh 

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov.  
 
 

6. Sporenie a investovanie 

Čiastková kompetencia 1: Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite.  

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť investičné alternatívy.  

Čiastková kompetencia 6: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi. 
 
 

7. Riadenie rizika a poistenie 

Čiastková kompetencia 2: Zohľadniť vplyv finančných kríz na hospodárenie jednotlivca 

a rodiny. 

 

 

Implementácia  čitateľskej gramotnosti na 1. stupni ZŠ Lužianky 
 
 

Čítanie je jednou zo schopností, ktorú bude človek využívať po celý život. Čitateľskú 

gramotnosť môžeme charakterizovať ako komplex vedomostí a zručností jedinca, ktoré mu 

umožňujú zaobchádzať s písomnými textami bežne sa vyskytujúcimi v životnej praxi.  

Čitateľská gramotnosť je univerzálna technika, ktorá robí žiaka schopným nielen prečítať slová, 

vety a celé texty, ale aj pochopiť prečítané a ďalej s obsahom a získanými informáciami 

pracovať.  

Pri takomto chápaní problematiky čitateľskej gramotnosti nie je až tak veľmi dôležitá ani 

rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale podstatné je porozumenie textu a používanie informácií z 

neho. Súčasťou čitateľskej gramotnosti je rozvoj komunikatívnych kompetencií žiaka, jeho 

čitateľské schopnosti a zručnosti, čitateľské návyky, záujmy, postoje, motivácia k čítaniu a 

získané vedomosti. Tieto aspekty je potrebné premietnuť nielen do osvojovania si poznatkov o 

jazyku (jazyková kompetencia), ale i o ich vhodnom použití v rôznych komunikačných 

situáciách komunikačná kompetencia). Vytvoriť väčší priestor na vlastnú tvorbu jazykových 

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

Cieľom je rozvoj čitateľských a komunikačných schopností, ktoré presahujú aspekt 

technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu. Viesť žiakov ku 

konštruovanej a aktívnej účasti v procese učenia sa. Na jednotlivých vyučovacích predmetoch 

využívať inovačné metódy a formy práce, porovnávať informácie z rôznych zdrojov, využívať 

multimediálne programy, zaraďovať prácu s internetom s prepojením na bežný život, pracovať s 

nesúvislými textami akými sú mapy, grafy, tabuľky a vyvodzovať vzťahy medzi informáciami. 

Čitateľskú gramotnosť ako kompetenciu k celoživotnému učeniu rozvíjať na princípe 



medzipredmetových vzťahov. Žiak si uvedomuje potrebu svojho autonómneho učenia sa ako 

prostriedku sebarealizácie a osobnostného rozvoja, dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa 

a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje  

rôzne stratégie učenia sa, dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať 

a prakticky využívať, kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje 

ďalšie rozvojové možnosti. 

Komunikačnú spôsobilosť a čitateľskú gramotnosť žiakov je potrebné rozvíjať vo 

všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch. V pláne výchovno-vzdelávacej činnosti školy sú  

zahrnuté plánované aktivity na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.  

Metodické združenie majú vo svojich plánoch zapracované opatrenia na zlepšenie čítania a 

čítania s porozumením a majú naplánované aktivity na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 

a komunikačnej spôsobilosti vo vyučovacom i mimo vyučovacom čase. Vzhľadom na nižší počet 

žiakov v triedach sa využívajú diferencované úlohy a činnosti, žiaci sú vedení k čítaniu s 

porozumením, chápaniu a vysvetľovaniu obsahu zameraného na rozvíjanie komunikačných 

zručností žiakov. Do vyučovacieho procesu sa častejšie zaraďujú prácu vo dvojiciach, v 

skupinách a využíva sa diferenciácia úloh pre žiakov podľa ich schopností.  

Na dosiahnutie lepších výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti sa uskutočňujú 

nasledovné aktivity:  

-účasť na ďalšom vzdelávaní pedagógov organizovaných metodicko-pedagogickým centrom 

-interné vzdelávanie pedagógov v jednotlivých  MZ a individuálne štúdium  

-odovzdávanie získaných poznatkov na zasadnutiach predmetových komisií 

-ďalšie vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov na zvýšenie odbornej spôsobilosti  

-otvorené hodiny orientované na metódy rozvoja čitateľskej gramotnosti  

-rozšírenie hodinovej dotácie cudzích jazykov  

-zlepšovanie kvality jazykového vyučovania, výstupných vedomostí a komunikačných 

schopností žiakov v cudzom jazyku  

-využívanie školskej knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností  

-pravidelné dopĺňanie knižničných jednotiek a výukových programov  

Počas školského roka organizovať rôzne zaujímavé akcie spojené s čítaním, návštevou knižnice.  

Každodennou činnosťou v škole je:  

1. Dostatok času na čítanie  

-počas vyučovacích hodín vyčleniť čas na čítanie z dôvodu  slabej slovnej zásoby žiakov, 

vyplývajúcej z nedostatku práce žiakov z knihou mimo vyučovania. 

Z: všetci vyučujúci 



T: priebežne  

2. Možnosť vlastného výberu textu  

-žiaci sa môžu samy rozhodnúť o tom, čo budú čítať, čím zvýšime zapojenie sa do aktívneho 

čítania, motivuje ich zvedavosť a podporuje porozumenie. Učiteľ správnym a premysleným 

zacielením zabezpečí, aby literatúra, z ktorej  

si žiaci vyberajú, zodpovedala špecifikám ich školského veku, aby bola zaujímavá, hravá, so 

zmyslom pre humor, žánrovo pestrá a tematicky variabilná.  

Z: všetci vyučujúci  

T: priebežne 

3. Reakcia na prečítané  

-reprodukcia prečítaného, čítanie grafov, schém, slovné, prípadne  

výtvarné zobrazenie prečítanej ukážky, tvorivá dramatika a akčné 

hry , čo najlepšie káže mieru porozumenia prečítaného textu. 

Z: všetci vyučujúci  

T: priebežne  

4. Školská knižnica  

-zefektívniť prácu školskej knižnice, vypracovať jej štatút a príslušné  

dokumenty; zabezpečiť PC zostavu a prístup na internet. Budovať školskú knižnicu ako odborné, 

informačné, študijné, internetové a čitateľské centrum najmä pre žiakov, pedagogických i 

nepedagogických zamestnancov školy. Budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu 

výchovno-vzdelávacieho procesu a mimo vyučovacích aktivít. V súvislosti s Medzinárodným 

mesiacom školských knižníc na podporu čítania sa zapojiť so žiakmi do česko -slovenského 

projektu Záložka do knihy spája školy.  

Z: TU 

T: priebežne 

5. Školský časopis 

-pravidelná činnosť redakčnej rady pod vedením pedagóga, vydávanie časopisu aspoň dvakrát 

,žiaci pri svojej práci využívajú aj IKT; pravidelné príspevky ostatných žiakov z vlastnej tvorby. 

T: priebežne  

6. Práca so šikovnejšími žiakmi  

-v predmetoch, v ktorých žiaci vynikajú majú možnosť sa ďalej  

vzdelávať v mimo vyučovacom čase a v záujmových útvaroch a súčasne sa zapájať do rôznych 

umeleckých súťaží a predmetových olympiád. 

Z: predmetoví vyučujúci  



T: priebežne 

7. Súťaže, prezentácie, projekty a čitateľské aktivity  

-realizovať priebežne počas celého školského roka s cieľom motivovať žiakov k samostatnému 

čítaniu, zhromažďovaniu materiálov, práca s odbornou literatúrou a encyklopédiami, práce s 

IKT, internetom, osvojiť si formy a obsah projektov, techniky vytvorenia jednoduchého projektu, 

prezentácia a obhajoba,  

kolektívne posudzovanie prác, výstava prác, využitie poznatkov na jednotlivých predmetoch, 

v medzi predmetových vzťahoch a pre prax. 

Z: predmetoví vyučujúci 

T: priebežne  

8.. Marec -mesiac knihy  

-realizovať aktivity vo vyučovacom i mimo vyučovacom čase. 

Z: vyučujúci SJL 

T: marec  

9. Besedy 

 –zabezpečiť besedy so spisovateľmi a odborníkmi na jazykovedu. 

Z: vedenie školy 

T: september -máj  

10. Exkurzie 

-návšteva Krajskej knižnice v Nitre, Univerzitnej knižnice v Bratislave,  

návštevy divadelných predstavení v Bratislave a Nitre.  

Z: vyučujúci SJL 

T: podľa ponuky  

Gramotnosť je jedným z najväčších úspechov akejkoľvek spoločnosti, je známkou civilizácie.  

Naším cieľom je vrátiť žiakov späť ku knihe, naučiť ich čítaniu s porozumením a aby žiak:  

-dokonale používal materinský jazyk a cudzí jazyk, 

-vyjadroval svoj názor vhodným spôsobom a aby si ho vedel obhájiť, 

-bol schopný vyjadriť svoje myšlienky a pocity, 

-názory vyjadroval adekvátne, 

-vhodne sa vyjadroval ku kritike a prijímal kritiku druhých, 

-počúval a rešpektoval názory druhých, 

-komunikoval v jednom cudzom jazyku a osvojil si základy druhého cudzieho jazyka, 

-vedel vyhľadávať a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojil si metódy štúdia a    

práce s informáciami. 



Hlavné úlohy rozvoja čitateľskej gramotnosti: 

Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti čitateľskej gramotnosti žiakov, 

formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, zorganizovať súťaž čitateľskej zručnosti 

žiakov. Využiť možnosť vzdelávania celého pedagogického zboru v oblasti cieleného rozvíjania 

čitateľskej gramotnosti, resp. vzdelávanie pre riaditeľa školy s obsahovým zameraním na tvorbu 

vlastnej stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti z ponuky vzdelávacích aktivít MPC v Nitre. 

 

Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie 

jazykového prejavu, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať, s cieľom zvyšovania  

úrovne vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Prierezovo využívať možnosti na rozvoj 

čítania s porozumením aj na ostatných vyučovacích predmetoch. Realizovať rôzne formy 

voľnočasových aktivít zameraných na podporu rozvoja čitateľskej a informačnej gramotnosti 

žiakov. Nadväzovať na dosiahnutú úroveň čitateľskej a informačne gramotnosti, umožniť žiakom 

prístup ku všetkým informačným zdrojom, využívať knižnično-informačné služby a podujatia  

knižníc, rozvíjať schopnosti žiakov vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje 

informácií, osvojiť si metódy individuálneho štúdia a samostatnej práce s informáciami, 

uplatňovať metódy vyučovania vytvárajúce u žiakov schopnosti a návyky samostatne  

vyhľadávať nové poznatky, včleňovať ich do svojho poznatkového fondu a následne ich 

využívať pri celoživotnom vzdelávaní, proklamovať koncept individuálnej slobody a prístupu k 

informáciám ako základu pre efektívne a zodpovedné občianstvo a účasť na demokracii. 

Organizovať počas školského roka súťaže v čitateľských zručnostiach žiakov. 

Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na rozvíjanie jazykového 

prejavu, schopnosti argumentovať a prácu s informáciami. 

V rámci prevencie a v prípade čitateľských ťažkostí žiakov spolupracovať s logopédmi 

poradenských zariadení a podporovať rozvíjanie komunikatívnych schopností žiakov. 

Vzdelávať sa v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti, uplatňovať  

získané vedomosti na hodinách slovenského jazyka a literatúry a formovať ich kladný vzťah 

žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže.  Uskutočniť súťaž v prednese poézie a prózy 

pre žiakov nášho regiónu a zúčastniť sa okresného a krajského kola Hviezdoslavovho Kubína. Na 

hodinách slovenského jazyka a literatúry viesť žiakov k aktívnemu poznávaniu a čítaniu 

pôvodnej slovenskej klasickej a modernej literatúry, rozvíjať schopnosť spisovne komunikovať a 

argumentovať v písomných aj ústnych prejavoch, systematickú pozornosť venovať dôslednému 

osvojovaniu si materinského jazyka a naďalej vytvárať podmienky vzdelávania sa žiakov na 

jazykovo zmiešanom území a pokračovať vo vydávaní školského časopisu. Venovať osobitnú 



pozornosť kvalite vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra. Rozvíjať komunikačné 

schopnosti žiakov v rámci komunikačno-zážitkového modelu vyučovania slovenského jazyka a 

literatúry. Viesť žiakov k uvedomeniu si jazykovej a kultúrnej pestrosti v rámci Európy a sveta, 

ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú 

kultúru dospieť k chápaniu odlišností, tolerancie a orientácii v multikultúrnom prostredí. V čo 

najväčšom rozsahu podporovať interpretačno-hodnotiaci spôsobom práce s jazykovými 

komunikátmi. Najväčší dôraz klásť na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s 

informáciami, schopnosť argumentovať, čitateľskú gramotnosť.  Učivo literárnej výchovy 

zamerať na analyticko-interpretačné činnosti a obsah orientovať na recepciu a tvorbu.  

Dopĺňať knižničný fond žiackej a učiteľskej knižnice, využiť možnosť objednať pre potreby 

knižničného fondu zostatkové zásoby titulov nereformovaných učebníc a učebných textov podľa 

ponuky edičného portálu, pozornosť venovať materiálno-technickému zabezpečeniu činnosti 

školskej knižnici, budovať školskú knižnicu ako informačné zázemie pre celoživotné vzdelávania 

pedagógov,  zúčastňovať na podujatiach organizovaných verejnými knižnicami.  

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu využívať školskú knižnicu, služby a podujatia 

verejných knižníc v Nitre, podľa možností uskutočňovať v nich vyučovacie hodiny a vzdelávacie 

aktivity. 

Spolupracovať s verejnými knižnicami, rodičovskou a odbornou verejnosťou pri organizovaní 

podujatí Medzinárodnému dňu školských knižníc.  

                                

Metódy rozvíjania čitateľských zručností  

Ide o zručnosť vedieť texty nielen prečítať a rozumieť im, ale aj vyhľadávať, spracovávať a 

porovnávať informácie obsiahnuté v texte, reprodukovať obsah textu a iné. Pozrite si prehľad a 

stručnú charakteristiku niektorých vybraných metód alebo činností, ktoré prispievajú k rozvoju 

čitateľskej gramotnosti u žiakov. Pri uvedených metódach si treba vopred premyslieť, ako žiakov 

naučiť touto metódou pracovať, lebo nejde iba o jednorazovo použiteľné metódy, ale aby 

priniesli úžitok, treba sa nimi zaoberať dlhší čas. 

Čítanie s otázkami vo dvojiciach  

 Metóda vhodná do fázy po čítaní. Žiaci pracujú vo dvojiciach. Ku zvolenému úseku textu tvoria 

otázky a navzájom si ich kladú. Najlepšie je na začiatku určiť počet otázok. Mali by to byť 

otázky, ktoré pomáhajú porozumieť napísanému, i tomu, ako je to myslené. Metódou žiakov 

vedieme k návyku, že nad textom sa vždy vynárajú otázky, učíme ich formulovať skúmavé 

otázky a uvedomiť si účel čítania, rozvíjame samostatnosť v porozumení. Na záver aktivity 



môžeme vyzvať dvojice, aby ostatným prezentovali najzaujímavejšiu, najťažšiu či najvtipnejšiu 

otázku. 

 

Čítanie s predvídaním  

 Metóda prepája v krátkych cykloch všetky tri fázy: pred čítaním, počas čítania i po ňom. 

Spoločný text čítajú žiaci postupne po častiach. K nim vždy každý žiak samostatne predvída, o 

čom sa bude čítať. Následne svoje predpovede preberie vo dvojici, v skupine, príp. v celej triede 

(podľa konkrétnej situácie), potom číta a po čítaní si spolu s triedou ujasní, ako sa text rozvíjal a 

ako sa to zhoduje alebo rozchádza s predpoveďami žiakov. Nejde o žiadne hádanie, ale o 

podložené vyvodzovania odhadu z náznakov v texte a z vlastnej čitateľskej a životnej skúsenosti 

a znalosti. 

Vyhľadávanie kľúčových slov  

 Aktivita sa využíva vo dvoch podobách: pred čítaním ako nástroj na predvídanie, po čítaní ako 

nástroj reflexie. Pri využití pred čítaním učiteľ z pripraveného spoločného textu premyslene 

vyberá kľúčové slová a predkladá ich triede, aby sa každý žiak na ich základe mohol pokúsiť o 

odhad možného obsahu a rozvoja príbehu. Rôzne návrhy sa porovnávajú a následne konfrontujú 

s originálnym textom, napríklad pri čítaní s predvídaním. S využitím kľúčových slov pri čítaní 

textu vyhľadávajú a navrhujú kľúčové slová sami žiaci a učia sa tým, čo v texte hrá významnú a 

čo vedľajšiu úlohu, od ktorých bodov (výrazov) sa dej alebo problém rozvíja. Pripravujú sa tak 

na zručnosť sumarizovania. 

Pojmová mapa  

 Pojmová mapa je grafickou schémou obsahu textu. Ak žiak dostane úlohu, aby načrtol pojmovú 

mapu textu, napíše na papier všetky hlavné pojmy učiva (obyčajne ako uzly grafu) a pospája ich 

spojnicami – čiarami, ktoré vyjadrujú vzťahy medzi týmito pojmami. Pojmová mapa vyjadruje 

pojmy daného textu vo dvojdimenzionálnom priestore. Umožňuje vyjadrovanie nadradenosti a 

podradenosti jednotlivých pojmov, teda umožňuje aj diagnostikovať ich hierarchické chápanie. 

Okrem toho môže vyjadrovať následnosť dejov a procesov. Žiak môže zobraziť: 

• lineárne vzťahy – vzťahy na rovnakej pojmovej úrovni, 

• hierarchické vzťahy – vzťahy nadradenosti a podradenosti, 

• siete vzťahov – vyjadrenie vzťahov medzi všetkými pojmami. 

 

 

                             

 

  



9. Učebný plán 

 

Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. roč. od šk. r. 2015/2016 do 

2018/2019 
 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet/ročník 1. 

2015/2016 

2. 

2016/2017 

3. 

2017/2018 

4. 

2018/2019 

Spolu 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 

anglický jazyk 

9  

 

0+2 

8 

 

0+2 

7+1 

 

3 

7 

 

3 

31+1 

 

6+4 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 

informatika 

4 

- 

4+1 

- 

4+1 

1 

4 

1 

16+2 

2 

Človek a príroda prvouka 

prírodoveda 

fyzika 

chémia 

biológia 

1 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

3 

3 

- 

- 

- 

Človek a 

spoločnosť 

vlastiveda 

dejepis 

geografia 

občianska náuka 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

- 

Človek a hodnoty náboženská 

výchova/ 

etická výchova 

1 1 1 

 

1 4 

Človek a svet 

práce 

pracovné 

vyučovanie 

technika 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 1 2 

 

- 

Umenie a kultúra hudobná výchova 

výtvarná výchova 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

6 

Zdravie a pohyb telesná a športová 

výchova 

2 2 2 2+1 8+1 

Základ  20 20 23 25 88 

Voliteľné hodiny  2 3 2 1 8 

Spolu  22 23 25 26 96 

 

Školský rok: 2015/2016 

 

Poznámky: 

 
Učebné osnovy 1. ročníka sú totožné so vzdelávacím štandardom  iŠVP v predmetoch: 

(slovenský jazyk a literatúra, matematika, prvouka, náboženská výchova, hudobná výchova, 

výtvarná výchova, telesná a športová výchova). 

Predmet anglický jazyk  sa vyučuje od prvého ročníka  na čo sú využité  dve voliteľné hodiny. 

Pokračuje sa vo výučbe cudzieho jazyka 

Škola tvorí učebné osnovy školského vzdelávacieho programu pre predmet anglický jazyk, 

pričom rešpektuje štruktúru vzdelávacích štandardov (obsahový a výkonový).  

 

 

 



Školský rok: 2016/2017 

 

Poznámky: 

 
Učebné osnovy 2. ročníka sú totožné so vzdelávacím štandardom  iŠVP v predmetoch: 

(slovenský jazyk a literatúra, matematika, prvouka, náboženská výchova, hudobná výchova, 

výtvarná výchova, telesná a športová výchova). 

Predmet anglický jazyk  sa vyučuje od prvého ročníka  na čo sú využité  dve voliteľné hodiny. 

Pokračuje sa vo výučbe cudzieho jazyka 

Škola tvorí učebné osnovy školského vzdelávacieho programu pre predmet anglický jazyk , 

pričom rešpektuje štruktúru vzdelávacích štandardov (obsahový a výkonový) 

 

Predmet matematika - časová dotácia je zvýšená o 1 vyučovaciu hodinu týždenne bez rozšírenia 

obsahu.  

Vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu – rozvoj špecifickej matematickej 

zručnosti, upevnenie základných počtových  výkonov. 

 

Školský rok: 2017/2018 

 

Poznámky: 

 
Učebné osnovy 3. ročníka sú totožné so vzdelávacím štandardom  iŠVP v predmetoch: 

(slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, informatika, prírodoveda, vlastiveda,  

náboženská výchova, pracovné vyučovanie,  hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná 

a športová výchova). 

Predmet slovenský jazyk a literatúra – zvýšená časová dotácia o 1 hodinu bez rozšírenia obsahu 

Predmet matematika- zvýšená dotácia o 1 vyučovaciu hodinu bez rozšírenia obsahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. roč. od šk. r. 2016/2017 do 

2019/2020 
 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet/ročník 1. 

2016/2017 

2. 

2017/2018 

3. 

2018/2019 

4. 

2019/2020 

Spolu 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 

anglický jazyk 

9  

 

0+2 

8 

 

0+2 

7+1 

 

3 

7 

 

3 

31+1 

 

6+4 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 

informatika 

4 

- 

4+1 

- 

4+1 

1 

4 

1 

16+2 

2 

Človek a príroda prvouka 

prírodoveda 

fyzika 

chémia 

biológia 

1 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

3 

3 

- 

- 

- 

Človek a 

spoločnosť 

vlastiveda 

dejepis 

geografia 

občianska náuka 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

- 

Človek a hodnoty náboženská 

výchova/ 

etická výchova 

1 1 1 

 

1 4 

Človek a svet 

práce 

pracovné 

vyučovanie 

technika 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 1 2 

 

- 

Umenie a kultúra hudobná výchova 

výtvarná výchova 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

6 

Zdravie a pohyb telesná a športová 

výchova 

2 2 2 2+1 8+1 

Základ  20 20 23 25 88 

Voliteľné hodiny  2 3 2 1 8 

Spolu  22 23 25 26 96 

 

 

Školský rok 2016/2017 

 

Poznámky: 

Predmet anglický jazyk  sa vyučuje od prvého ročníka  na čo sú využité  dve voliteľné hodiny. 

Škola tvorí učebné osnovy školského vzdelávacieho programu pre predmet anglický jazyk, 

pričom rešpektuje štruktúru vzdelávacích štandardov (obsahový a výkonový)  

 

Školský rok 2017/2018 

 

Poznámky: 

 

Predmet anglický jazyk  sa vyučuje od prvého ročníka  na čo sú využité  dve voliteľné hodiny. 

Škola tvorí učebné osnovy školského vzdelávacieho programu pre predmet anglický jazyk , 

pričom rešpektuje štruktúru vzdelávacích štandardov (obsahový a výkonový).Predmet 

matematika navýšený o 1 hodinu.  



Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. roč. od šk. r. 2017/2018 do 

2020/2021 
 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet/ročník 1. 

2017/2018 

2. 

2018/2019 

3. 

2019/2020 

4. 

2020/2021 

Spolu 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 

anglický jazyk 

9  

 

0+2 

8 

 

0+2 

7+1 

 

3 

7 

 

3 

31+1 

 

6+4 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 

informatika 

4 

- 

4+1 

- 

4+1 

1 

4 

1 

16+2 

2 

Človek a príroda prvouka 

prírodoveda 

fyzika 

chémia 

biológia 

1 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

3 

3 

- 

- 

- 

Človek a 

spoločnosť 

vlastiveda 

dejepis 

geografia 

občianska náuka 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

- 

Človek a hodnoty náboženská 

výchova/ 

etická výchova 

1 1 1 

 

1 4 

Človek a svet 

práce 

pracovné 

vyučovanie 

technika 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 1 2 

 

- 

Umenie a kultúra hudobná výchova 

výtvarná výchova 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

6 

Zdravie a pohyb telesná a športová 

výchova 

2 2 2 2+1 8+1 

Základ  20 20 23 25 88 

Voliteľné hodiny  2 3 2 1 8 

Spolu  22 23 25 26 96 

 

Školský rok 2017/2018 

 

Poznámky: 

 

Predmet anglický jazyk  sa vyučuje od prvého ročníka  na čo sú využité  dve voliteľné hodiny. 

Škola tvorí učebné osnovy školského vzdelávacieho programu pre predmet anglický jazyk , 

pričom rešpektuje štruktúru vzdelávacích štandardov (obsahový a výkonový). 

 

 

 

 

 

 

 



Pri organizácii vyučovania a delení tried postupujeme podľa týchto pokynov: 

 (1) Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí spravidla podľa priestorových, personálnych a 

finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti predmetu s 

ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce. 

(2) Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov 

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

žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov. 

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

(3) Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a 

vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17. 

V 1. a 2. ročníku sa zaraďuje predmet anglický jazyk a dotuje sa 2 voliteľnými hodinami.  

(4) Na vyučovanie predmetu informatika možno triedu rozdeliť na skupiny, ktoré sa napĺňajú do 

počtu najviac 17 žiakov. 

(5) Telesná výchova sa v prvom ročníku až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá 

spoločne.  

 

Organizácia vyučovania šk. r. 2017/2018 

 

Spájané hodiny na 1.-4. 

Predmet a ročník Deň Vyučovacia 

hodina 

Časová dotácia 

za týždeň 

TSV 1. + TSV 2. 

 

Pondelok 4. 2 hod. 

Streda 4. 

TSV 3. + TEV 4. Utorok 4. 2 hod. 

Štvrtok  4. 

HUV 3. + HUV 4. Utorok 5. 1 hod. 

HUV 1. + HUV 2. Piatok 3. 1 hod. 

 

Spájané hodiny – integrovaný žiak s MP - variant A – 4. roč. 

Predmet a ročník Deň Vyučovacia 

hodina 

Časová dotácia 

za týždeň 

PVC 4. + PVC 8. Pondelok 5. 1 hod. 

PVC 4. + PVC 6. Piatok 5. 1 hod. 

 

 

Spájané hodiny – integrovaný žiak s VPU – 4. roč. 

Predmet a ročník Deň Vyučovacia 

hodina 

Časová dotácia 

za týždeň 

RŠF 4. + RŠF 8. Pondelok 2. 1 hod. 

 

 

 

 



10. Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu 

o získanom vzdelaní 

 
 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre 

prvý stupeň základnej školy žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení v štvrtom ročníku sa 

do doložky uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie“. 

 

Úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím podľa § 

16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. žiak získa primárne vzdelanie. Dokladom o získanom 

stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.  Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň 

dosiahnutého vzdelania nasledovne: „Žiak (žiačka) získal (získala) primárny stupeň vzdelania“. 

Ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku uvedú sa aj  údaje o ukončení povinnej školskej 

dochádzky nasledovne: „Žiak (žiačka) ukončil (ukončila) povinnú školskú dochádzku“. 

V doložke vysvedčenia žiaka so zdravotným znevýhodnením sa uvádzajú  aj ďalšie dôležité 

skutočnosti súvisiace s jeho vzdelávaním, ako napríklad vzdelávanie podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu, variant vzdelávacieho programu, podľa ktorého bol vzdelávaný; ak 

ukončil povinnú školskú dochádzku v nižšom ako poslednom ročníku aj ročník ukončenia 

povinnej školskej dochádzky. 

 

11. Personálne zabezpečenie  

 
Vychádzame z požiadaviek ŠVP a z vlastných podmienok školy. 

 

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 kariérnej 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. Pedagogickí pracovníci vo svojej práci uplatňujú 

moderné metódy a formy práce. Učitelia sa neustále vzdelávajú, dopĺňajú si svoje vedomosti 

formou kontinuálneho vzdelávania a samo štúdiom. V školskom roku 2017/2018 pracujú na 

prvom stupni  štyri pani učiteľky, v ŠKD pracuje jedna vychovávateľka. 

 

Odborní zamestnanci 

Spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon  odbornej pedagogickej činnosti. Vyučujú 

špecifické predmety. 



Asistent učiteľa 

Spolupracuje  s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy.  

Uľahčuje  adaptáciu žiakov  na prostredie školy a pomáha im  prekonávať bariéry,  ktoré  

vyplývajú z ich zdravotného postihnutia. Vykonáva  pedagogický  dozor počas prestávok nad 

žiakmi si zdravotným znevýhodnením. Pomáha  pri príprave učebných pomôcok pre žiakov.  

Spolupracuje s rodičmi a  pri voľno-časových aktivitách organizovaných školou.  Pre žiakov so 

ŠVVP je nevyhnutná práca asistenta učiteľa. 

 

Koordinátori 
 
Na škole majú nezastupiteľnú úlohu aj koordinátor primárnej prevencie drogových závislostí, 

koordinátor školy podporujúcej zdravie, environmentálnej výchovy, koordinátor informatizácie 

a koordinátor školského vzdelávacieho programu, koordinátor finančnej a čitateľskej 

gramotnosti,  ktorí realizujú projekty a aktivity súvisiace s danou oblasťou a koordinujú činnosť 

ostatných pedagógov. 

 
 

 

12. Materiálno-technické a priestorové podmienky  

 
Dôležitou podmienkou pri realizácii ŠVP je primerané priestorové vybavenie školy a 

materiálno-technické vybavenie učebných priestorov. V škole sa výchova a vzdelávanie 

uskutočňuje v triedach, počítačovej triede, telocvični, školskej knižnici. Päť tried má interaktívnu 

tabuľu.    

 
 

Priestorové vybavenie  

 

a) pre manažment školy sú zriadené:  

 kancelária pre  riaditeľa školy  

 kancelária pre zástupkyňu školy 

 

b) pre pedagogických zamestnancov školy:  

 zborovňa  

 kabinety pre učiteľov (slúžia na odkladanie pomôcok)  

 

c) pre nepedagogických zamestnancov školy: 

 samostatná miestnosť 

 

 

d) hygienické priestory: 

 sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov 

 šatne  na odkladanie odevov a obuvi pre žiakov 

 

e) odkladacie a úložné priestory:  

 sklad 

 archív  

 náraďovňa  



f) informačno-komunikačné priestory:  

 školská knižnica vybavená knižničným fondom 

 

g) učebné priestory (interné/externé): 

 učebne 

 odborné učebne - cvičná kuchynka,  učebňa na vyučovanie pracovného vyučovania, 

učebňa na vyučovanie pracovného vyučovania,   

 telocvičňa 

 multifunkčné ihrisko 

 posilňovňa – v oprave 

 futbalové  ihrisko  

 školský pozemok  
 
h) spoločné priestory  

 školská jedáleň  

 školský dvor  

 

 

13. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a vzdelávaní 

Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov a zamestnancov je neoddeliteľnou súčasťou plnenia 

pracovných úloh v našej škole. Ide o vytváranie podmienok pre bezpečnú a pokojnú prácu 

zamestnancov i žiakov, ich sociálnu ochranu vo výchovno-vzdelávacom procese. Škola 

zabezpečuje vhodnú  štruktúru 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).  

Činnosť BOZP vychádza z požiadaviek na obsah výchovy a vzdelávania zákona č. 

356/2007 Z. z. MPSVaR, ktoré vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci ako aj Zákonníka práce. Činnosť v oblasti BOZP je zmluvne zabezpečovaná 

prostredníctvom súkromnej osoby Mgr. Ivan Mihálik.  

Pri organizovaní výletov, exkurzií, výcvikov, ako aj iných súčastí výchovno-vzdelávacej 

činnosti (škola v prírode, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, vychádzka...) sa musí vychádzať z 

platnej legislatívy (najmä vyhláška o základnej škole, vyhláška o škole v prírode, smernica o 

plaveckom výcviku), dôležitou podmienkou je informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka.  

Naša činnosť v tejto oblasti je zameraná na:  
1. Výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v rámci vnútorných 

predpisov a pravidiel o BOZ a protipožiarnej ochrane (PO),  

2. Vstupné a opakované oboznamovanie zamestnancov, upevňovanie a overovanie ich 

znalostí z predpisov BOZ a PO,  

3. Školenie 1. pomoci (SČK),  

4. Poučenie žiakov o BOZ pri výchovno-vzdelávacej činnosti a počas prestávok (školský 

poriadok), počas exkurzií, výletov, počas plaveckého a lyžiarskeho výcvikového kurzu, 

pobytu v škole v prírode a iných podujatiach školy. 

5. Výchovnú činnosť žiakov v rámci Ochrany človeka a prírody (didaktické hry v prírode). 



 

Kontrolná činnosť:  

1. Stav pracoviska a pracovného prostredia v oblasti BOZ - odstraňovanie porúch a 

nedostatkov v triedach a priestoroch školy (údržbár),  

2. Dodržiavanie psychohygienických  podmienok (OPPP, čistiace prostriedky),  

3. Kontrola dodržiavania termínov revízií podľa plánu revízií,  

4. Kontrola pedagogických aj nepedagogických zamestnancov v súvislosti s požívaním 

alkoholu, omamných a psychotropných látok.  

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v škole zabezpečujeme vhodnú štruktúru 

pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov s rešpektovaním hygieny učenia sa, zdravého 

prostredia učební a ostatných priestorov podľa platných technických a hygienických noriem. 

Žiaci majú vhodný stravovací a pitný režim, ktorý sme doplnili o prísun vitamínov ovocnou 

šťavou a jablkami (projekt KOMPAS). Úrazovosť na našej škole je minimálna, máme 

zabezpečený dozor nad žiakmi viacerými vyučujúcimi počas prestávok, učitelia 1.- 4. ročníka 

ostávajú počas vyučovania a prestávok v triedach so žiakmi. Dozor pre žiakov 2. stupňa 

vykonáva jeden učiteľ.  Vzniknuté úrazy sa evidujú podľa predpisu. Dodržiavame  zákaz fajčenia 

a pitia alkoholu na pracovisku a používania iných škodlivín v škole. K dodržiavaniu týchto zásad 

vyučujúci vedú i našich žiakov. Každé dva roky sa uskutočňuje školenie pracovníkov o  BOZP a  

PO. Uskutočňujú sa pravidelné kontroly BOZP,  pričom sa odstraňujú nedostatky podľa 

výsledkov revízie. Pokyny pre zamestnancov v zmysle dozoru nad žiakmi obsahuje Školský 

poriadok, Pracovný poriadok  pre pedagogických  i  nepedagogických zamestnancov, 

Organizačný poriadok a ďalšie interné predpisy. Dochádzka zamestnancov je evidovaná. 

Opustenie pracoviska je dovolené len na základe podpísanej priepustky. Pre plynulú prevádzku 

zariadenia je pracovník povinný vopred nahlásiť neprítomnosť. Za dodržiavanie hygieny 

priestorov ZŠ a  ochranu zdravia žiakov zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu 

im určenej pracovnej náplne. Každoročne dopĺňame školskú lekárničku.  

 

14. Vnútorný systém kontroly a hodnotenie žiakov 

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, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, 

ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so 

zručnosťami a spôsobilosťami,  poskytnúť žiakovi spätnú väzbu,  motivovať žiaka k ďalšiemu 

sebazdokonaľovaniu a pravidelne informovať zákonných zástupcov o prospechu a správaní 

žiaka. Hodnotia  sa  všetky predmety, pri hodnotení využívame rôzne formy hodnotenia  (ústna 

odpoveď, písomná, testy, diktáty, písomné previerky, grafický prejav, projekty...),  

Žiaci sú hodnotení prostredníctvom žiackej knižky, rodičia sú pravidelne informovaní 

o prospechu a správaní na rodičovských združeniach.  V  prípade výrazných zmien v prospechu 

a správaní žiaka sa informuje zákonný zástupca okamžite.  

 

Hodnotenie správania 

 Hodnotíme len správanie žiaka v škole, na vyučovaní, počas prestávok, počas mimoškolských 

aktivít. Ak žiak porušuje školský poriadok,  tak  mu navrhne triedny učiteľ výchovné opatrenie. 



Žiaci sú na začiatku školského roka oboznámení so Školským poriadkom. Pri hodnotení 

správania vychádza škola zo základných, spoločenských, etických a hygienických noriem 

slušného správania, ktorých základy sú súčasťou školského poriadku školy. 

 

 

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

pri hodnotení zohľadňuje stupeň a druh postihnutia. Učiteľ v procese hodnotenia žiaka uplatňuje 

primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa 

správa voči žiakovi. Zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho 

momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej 

podpory zdravého rozvoja  osobnosti žiaka.  

 

Pravidlá pre hodnotenie v predmetoch 

- hodnotenie žiaka v predmete nezahŕňa hodnotenie správania, správanie žiaka je 

hodnotené zvlášť, 

- hodnotia sa zručnosti a vedomosti, ktoré boli v rámci vyučovania už prebrané 

a precvičené, 

- pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci hodnotiaceho obdobia 

sa hodnotí kvalita práce a vyučovacie výsledky, ktoré žiak dosiahol za celé hodnotiace  

obdobie, 

- stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok za príslušné obdobie, 

- prihliada sa k systematickosti v práci žiaka v priebehu klasifikačného obdobia, 

- súčasťou celkového hodnotenia práce žiaka v predmete je i príprava na predmet (príprava 

pomôcok, vedenie písomností, práca na domácich úlohách, doplňovanie učiva v prípade 

absencie žiaka, pracovitosť a prístup k vyučovaciemu predmetu...), 

- miera naplnenia kľúčových kompetencií vo forme plnenia očakávaných výstupov je 

východiskom pre hodnotenie žiaka v predmete, 

- žiaci sú vopred oboznámení s termínom písomných prác trvajúcich viac ako 20 min., 

zároveň s termínom sú oboznámení aj s témami písomnej práce, 

- žiaci sú oboznámení s kritériami ich hodnotenia a majú právo sa k nim vyjadriť. 

 

Pri hodnotení a  klasifikácii výsledkov žiakov  postupujeme  podľa Metodického pokynu č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s účinnosťou od 1. mája 2011 a Prílohy č. 2. Pri 

hodnotení učebných výsledkov žiakov so ŠVVP budeme brať do úvahy závery odporúčania 

poradenských centier.  

Pri hodnotení žiakov s mentálnym postihnutím postupujeme podľa MP č.  19/2015 na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov s mentálnym postihnutím. 

15. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

Vnútorný systém kontroly v personálnej oblasti predchádza hodnoteniu zamestnancov. 

Hodnotenie zamestnancov predstavuje racionálne a systematické porovnávanie požiadaviek 

jednotlivých pracovných činností a spôsobilostí zamestnancov s tým, či dokážu úspešne 

vykonávať zverené úlohy.  



Úlohou vedúceho zamestnanca je posúdenie pracovného výkonu zamestnancov 

a rozpoznanie ich pozitívnych a negatívnych stránok, spolurozhodovanie o spôsobe odmeňovania 

a motivovania zamestnancov, zlepšovanie vzájomných vzťahov medzi riadiacim zamestnancom 

a jeho podriadenými spolupracovníkmi a zamestnancami v pracovnom tíme navzájom, osobný 

vzťah zamestnanca k práci, stotožnenie sa zamestnanca s cieľmi školy. Ďalej slúži na vytvorenie 

predpokladov pre plánovanie potrieb zamestnancov, prípadne odhalenie dôvodov pre prepúšťanie 

nevhodných zamestnancov, napomáhanie plánovaniu a realizácii pracovnej kariéry, odhaľovanie 

pracovných rezerv a odhaľovanie ciest ako a kedy zvyšovať výkonnosť.  

 

Kontrolná činnosť sa realizuje formou hospitácií, pozorovania, pohovoru, kontroly dokumentácie 

 riaditeľ školy kontroluje všetkých,  

 vedúci zamestnanci kontrolujú všetkých  podriadených. 

  

Hospitačná činnosť vedenia  školy:  

 riaditeľ školy hospituje spoločensko-vedné predmety (hospitovať môže  aj bez ohlásenia),  

 zástupca školy hospituje prírodovedné predmety, špeciálnu triedu a ŠKD. 

 
Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú 

prideľovať na základe: 

 pozorovania (hospitácie), 

 rozhovoru, 

 hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy a podľa 

zásad hodnotenia pedagogických zamestnancov do konca školského roka formou 

hodnotiaceho pohovoru. 

 

Zásady hodnotenia: 

 príprava pedagogického zamestnanca na vyučovací proces, 

 vzťah pedagogického zamestnanca k žiakom, 

 tvorivosť, 

 schopnosť vytvárať a využívať materiálno – technické zázemie vyučovania, 

 mimoškolská činnosť a úspešnosť pri príprave na súťaže, kultúrne vystúpenia, olympiády, 

šport 

 schopnosť profesijného rastu a sebavzdelávania, 

 ochota pracovať tímovo, pracovať na projektoch a výzvach, 

 vyučovacie výsledky žiakov. 

Poznámka: Hodnotenie zamestnancov ZŠ s MŠ Lužianky sa realizuje každoročne podľa 

dokumentu “Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy“, ktorý vydáva 

riaditeľka školy.  

16. Hodnotenie školy 

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

o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, 

ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP. 

  

Dôraz je kladený na: 

 

- konštatovanie úrovne stavu, 

- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 



Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

- ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom 

vzdelávacom programe a na ich reálnosti a stupňa dôležitosti, 

- posúdenie toho, 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). 

Pravidelne monitorujeme: 

- podmienky na vzdelanie,  

- prostredie – klímu školy, 

- priebeh vzdelávania – vyučovací proces (metódy a formy vyučovania, pomôcky, IKT), 

- úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

- výsledky vzdelávania, 

- riadenie školy, 

- úroveň výsledkov práce školy. 

Kritériom pre nás je: 

- spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov, 

- kvalita výsledkov. 

Nástrojmi na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

- - analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach, 

- SWOT analýza 

 

17. Podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

 
Naša škola sa  venuje žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby sú u žiaka diagnostikované školským zariadením výchovného 

poradenstva a prevencie a CŠPP Nitra.  Títo žiaci sú integrovaní v bežných triedach a majú 

vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý vypracovávajú vyučujúci daných 

predmetov v spolupráci s výchovným poradcom, triednym učiteľom, kde zohľadňujú jednotlivé 

druhy znevýhodnenia. Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej 

dokumentácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami individuálne 

začlenených v bežnej triede základnej školy. Zákonný zástupca žiaka má právo sa s týmto 

programom oboznámiť. Výchova a vzdelávanie týchto žiakov sa uskutočňuje v triedach spolu s 

ostatnými žiakmi. Výborná je spolupráca s CPPPaP a CŠPP v Nitre, ŠZŠ Mudroňova.  

Pri hodnotení začlenených žiakov vyučujúci prihliadajú na stupeň postihnutia a tej prispôsobujú i 

kritériá a spôsoby hodnotenia podľa platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

Žiak, ktorý má diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, má upravený obsah 

vzdelávania, formy a metódy vzdelávania, má možnosť pracovať s kompenzačnými pomôckami. 



Triedni učitelia sú oboznámení s diagnostikou, vyberajú vhodné metódy a formy práce, k žiakom  

 pristupujú  individuálne.  

 

Individuálny vzdelávací program 

 

1.Škola pre  začlenených žiakov so ŠVVP, vytvára  podmienky prostredníctvom individuálneho 

vzdelávacieho programu alebo prostredníctvom vzdelávacích programov určených pre školy, 

ktoré vzdelávajú žiakov so ŠVVP. 

 

2. Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracuje škola. 

 

3. IVVP žiaka so ŠVVP sa na začiatku každého školského roka aktualizuje, aj v priebehu 

školského roka. Podľa potreby sa môže upravovať a doplňovať v priebehu školského roka. 

Zmeny je potrebné konzultovať so všetkými zainteresovanými osobami. 

 

Na primárnom stupni  vzdelávame žiakov s: 

a/  mentálnym postihnutím 

 

Jeden žiak 3.ročníka žiak plní PŠD v zahraničí, Anglicko – Bolton. Je vzdelávaný podľa VP pre 

ľahký stupeň mentálneho postihnutia Variant A.  

 

b/ žiakov  zo sociálne znevýhodneného prostredia – nie je potrebné mať vypracovaný IVVP.  

 

A) Výchova a vzdelávania žiakov  s mentálnym postihnutím a ich špecifiká 

Ciele výchovy a vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím 

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové kompetencie (spôsobilosti), ako 

kombinácie vedomostí, skúseností a postojov žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná. 

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových 

spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov: 

 

-  poskytnúť žiakom primerané možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho 

a prírodného prostredia tak, aby získali záujem o poznávanie nového, 

-  rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť žiaka v poznávacej, 

sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti, 

-  viesť žiakov k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností, ku 

kompenzácii svojich obmedzení a tým k vytváraniu reálneho obrazu seba samého, 

- rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa a poznávať 

seba samého, 

- podporovať kognitívne procesy a kompetencie žiakov kriticky a tvorivo myslieť 

prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením 

problémov, 



- umožniť žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohli využiť pri 

ďalšom vzdelávaní aj v občianskom živote, 

- vyvážene rozvíjať u žiakov kompetencie dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť 

(vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať, 

-  podporovať rozvoj  interpersonálnych kompetencií, najmä otvorene vstupovať do 

sociálnych vzťahov, naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba 

primeranú zodpovednosť, rozvíjať sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, 

učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom a k svojmu kultúrnemu a prírodnému okoliu, 

- viesť žiakov k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných ľudí, ich 

duchovno kultúrnych hodnôt, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, 

národnostnými a etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými spoločenstvami, 

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

zodpovednosť za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť životné 

prostredie. 

 

 

Kompenzačné pomôcky 

 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením, potrebujú okrem bežných učebných pomôcok aj špeciálne 

pomôcky - kompenzačné. Kompenzačné pomôcky umožňujú žiakovi so zdravotným 

znevýhodnením vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohol uskutočňovať sám, 

činnosť by bola spojená s veľkou námahou, trvala by omnoho dlhší čas. 

Úlohou kompenzačných pomôcok je zlepšiť žiakom život, umožniť im pohyb, dorozumievanie, 

Uľahčujú učenie.  Nahrádzajú nedostatočne rozvinuté alebo narušené funkcie tým, že 

využívajú zachované funkcie. Patria sem: upravené pomôcky, lego, stavebnice, sústavy hračiek, 

farebné drevené kocky ,  navliekacie čísla na šnúrku, stierateľné tabuľky,  magnetická skladačka 

drevená skladacia veža- hlavolam,  elektrická násobilka,  magnetická hra, kalkulačka. 

 

 Integrovaní žiaci s ĽMP v bežných triedach pracujú s kompenzačnými pomôckami a učebnými 

pomôckami. potrebujú úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a 

vzdelávaní. Úprava je potrebná na to, aby sa rozvinuli schopností žiaka, jeho osobnosť, aby 

dieťa/žiak dosiahol primeraný stupeň vzdelania a primerané začlenenie do spoločnosti. 

Medzi kompenzačné pomôcky patrí počítač, kalkulačka – počítadlo, rádioprehrávač, názorné 

pomôcky, obrázková abeceda, malá násobilka, kocky s písmenkami, kartičku s malou 

násobilkou, výukové programy, špeciálne pracovné listy a učebnice pre 4. ročník ŠZŠ. 

 

Pomôcky pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím 

 

Žiaci s mentálnym postihnutím potrebujú mnoho názorných pomôcok, pomôcky na rozvoj 

jemnej a hrubej motoriky, na manipuláciu s predmetmi, učebnice pre žiakov s mentálnym 

postihnutím pre špeciálnu základnú školu. Pre žiakov s mentálnym postihnutím možno použiť 

všetky špeciálne pomôcky spomínané v jednotlivých častiach tohto materiálu, napr. výukové 

programy, CD s relaxačnou hudbou, zvuky prírody. 

 

K pomôckam pre žiakov so zdravotným znevýhodnením využívaným počas vyučovania 

alebo pri overovaní vedomostí patria aj: 

- upravené učebné materiály (používané vo výchovno-vzdelávacom procese), 



- špeciálne učebnice, pracovné zošity, pracovné listy,  

Špeciálne upravený učebný text. Pedagóg môže učebný text pre žiaka upraviť z formálnej 

stránky (upraví veľkosť písma, zvýrazní text, člení ho kvôli lepšej prehľadnosti, orientácii alebo 

zrozumiteľnosti, oddelí a zvýrazní otázky, zvýrazní podstatu podčiarknutím alebo tučným 

písmom, žiak zapisuje odpoveď rovno do testu, nie do odpoveďového hárka, učiteľ prepíše text 

do bodového písma a pod.) alebo z obsahovej stránky (upraví alebo nahradí úlohu vhodnejšou, 

obrázok nahradí slovným opisom, vynechá graf, schému a pod.) podľa druhu a stupňa poruchy, 

postihnutia. 

Pre žiaka na 1. stupni ZŠ je upraveným učebným textom napr. papier s predpísanými písmenami, 

slovami, textom, s nalepenými obrázkami.  

Hodnotenie žiakov: 

Žiaci  s mentálnym postihnutím sú hodnotení podľa Metodického  pokynu  č. 19/2015 

na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne 

vzdelávanie. 

Žiakov so stredným, ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia sa odporúča hodnotiť  

formou slovného komentára. 

Žiak, ktorý bol oslobodený od  vyučovania niektorého vyučovacieho predmetu sa v ňom 

nehodnotí a kolónka príslušného predmetu sa na vysvedčení nevypĺňa, prečiarkne sa. Ak sa žiak 

zúčastňoval  nepovinných predmetov, na vysvedčení sa uvádza slovo absolvoval(a). 

  

Stupeň vzdelania: 
Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym 

postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z., dokladom o získanom stupni 

vzdelania je vysvedčenie s doložkou.  

 

Profil absolventa 

 

Kľúčové kompetencie sú viacúčelové (multifunkčné), lebo slúžia na výkon pracovných a 

mimopracovných (občianskych, spotrebiteľských, rodinných, zdravotných a iných) aktivít 

v osobnom živote. Majú nad predmetový charakter a vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom 

celkového procesu celostného vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, 

organizačné formy a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, programové 

aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimo vyučovacej a v mimoškolskej činnosti. Vyvážene 

rozvíjajú motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu oblasť osobnosti žiaka. 

 
Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je rozdelený do 

vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií. 

 

 

Základné predmety vo vzdelávacích oblastiach s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

s vyučovacím jazykom slovenským ISCED I – primárne vzdelávanie 

Vzdelávacia oblasť Vyučovacie predmety 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA  

 
Slovenský jazyk a literatúra 

Rozvíjanie špecifických funkcií 

Rozvíjanie grafomotorických funkcií 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI  Matematika 



 Informatická výchova 
 

 

PRÍRODA  a SPOLOČNOSŤ Vecné učenie 

Vlastiveda 

ČLOVEK A PRÍRODA  

 
Fyzika 

Chémia 

Biológia 
 

 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ  

 
Dejepis 

Geografia 

Občianska náuka 
 

ČLOVEK A HODNOTY  

 
Etická výchova 

Náboženská výchova  

ČLOVEK A SVET PRÁCE  

 
Pracovné vyučovanie 

Svet práce 

 

UMENIE A KULTÚRA  

 
Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

ZDRAVIE A POHYB  

 
Telesná a športová výchova 

 

  

 

Vzdelávacie štandardy 

 

Vzdelávacie štandardy pre žiakov s mentálnym postihnutím – variant A nemá. 

 

Charakteristika, špecifiká, dĺžka výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania 

 

- Dieťa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou sa môže vzdelávať v prípravnom ročníku, po absolvovaní ktorého môže žiak 

pokračovať v primárnom vzdelávaní na takom type školy, pre ktorý má predpoklady. 

- Dôležité postavenie vo výchovno-vzdelávacom procese má pracovné vyučovanie, čomu 

musí zodpovedať materiálno-technické a priestorové vybavenie školy. 

- V prípade ťažkosti pri osvojovaní si predpísaného učiva je možné žiakovi vypracovať 

individuálny vzdelávací program z jedného alebo viacerých predmetov, podľa ktorého sa 

vzdeláva a postupuje do vyššieho ročníka. 
- Variant A má deväť ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka.  

- Podmienky prijímania žiakov do škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím určuje § 7 ods. 1 

až 4 vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.  

 

 

Žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia môžu byť vzdelávaní 

c) v triedach základnej školy spolu s inými žiakmi, t.j. v školskej integrácii (podľa § 94 ods.1 

zákona č. 245/2008 Z. z.). 

 

Povinné personálne zabezpečenie: 

- Pedagogickí zamestnanci 

- Vedúci pedagogickí zamestnanci 

- Asistent učiteľa 

 

 

 



Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie 

 

Materiálne, priestorové, technické a hygienické vybavenie školy je vyhovujúce. Priestorové 

usporiadanie a funkčné členenie zariadenia zodpovedá veku, zdravotnému stavu a telesným 

rozmerom žiakov.  Triedy sú umiestnené na dvoch poschodiach. Školský klub detí vykonáva 

svoju činnosť v druhej  triede.  V počítačovej triede je 12 počítačov, v piatich triedach sú 

interaktívne tabule. Školská knižnica vznikla zlúčením žiackej a školskej knižnice. Súčasťou 

pavilónu je riaditeľňa, zborovňa, 3 kabinety, šatne pre žiakov, telocvičňa, sociálne zariadenia pre 

chlapcov a dievčatá, sklad pracovného náradia. Vonkajšie priestory: školský dvor, multifunkčné 

ihrisko, futbalové ihrisko, volejbalové ihrisko a trávnaté plochy. 

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vzdelávaní 

 

Vhodná štruktúra práce a odpočinku žiakov a učiteľov počas dňa, vhodný režim vyučovania s 

ohľadom na vek žiakov 

- v prípravnom ročníku až štvrtom ročníku sa vyučuje v jednom slede najviac päť 

vyučovacích hodín,  

- s prihliadnutím na osobitosti žiakov môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie 

vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním 

a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami, 

- pri kúpaní a pri plaveckom výcviku je v jednej skupine najviac päť žiakov,  

-  pri lyžiarskom výcviku má jeden inštruktor v skupine najviac osem žiakov,  

- pri školskom výlete je počet žiakov v skupine rovnaký alebo nižší ako počet žiakov v triede, 

ak je počet žiakov v skupine pri školskom výlete vyšší ako počet žiakov v triede, riaditeľ 

školy zabezpečí účasť ďalšej poučenej plnoletej osoby.  

- výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná kontrola z 

hľadiska bezpečnosti,  

- lekárničky vybavené podľa predpisov na dostupných miestach  

- zabezpečený vhodný pitný a stravovací režim, dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a 

používania iných omamných látok v škole a jej okolí a na všetkých akciách mimo priestoru 

školy organizovaných školou.  
 

 

Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami.  

 

Žiaci so ŠVVP sa vzdelávajú podľa individuálnych výchovnovzdelávacích plánov, ktoré 

vypracúvajú  triedni učitelia  podľa odporúčaní centier pedagogicko-psychologického 

poradenstva a centier špeciálno-pedagogického poradenstva. Škola má dobré  podmienky pre 

individuálny prístup k žiakom so ŠVVP. Ich výchovu a vzdelávanie sleduje a koordinuje 

výchovný poradca v spolupráci s vyučujúcimi, triednym učiteľom, rodičmi, CPPPaP v Nitre.  

 

 

B)Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 

Sociálne znevýhodnené prostredie (znevýhodnenie chudobou alebo kultúrou) 

 definujeme ako prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky 

nedostatočne stimuluje rozvoj mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností 

jednotlivca, nepodporuje jeho efektívnu socializáciu a neposkytuje dostatok primeraných 

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

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

dôvodov považujeme za osobu so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 



 Špeciálne edukačné potreby žiaka sú požiadavky na špeciálne uspôsobenie podmienok, 

organizácie a realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby zodpovedali 

osobitostiam žiaka, ktorého telesný, psychický alebo sociálny vývin sa výrazne líši 

od štandardného vývinu. 

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: 

 znížiť počet žiakov v bežnej triede, čím sa zvýši efektívnosť práce, umožní sa vyššia 

miera individuálneho prístupu k žiakovi, 

 vytvoriť atraktívne edukačné prostredie rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové 

špecifiká žiaka, 

 pri vytváraní školských vzdelávacích programov zohľadňovať atraktívne edukačné 

prostredie rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové špecifiká detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia  

Kompenzačné pomôcky pre žiakov zo SZP 

 

 Pri výchove a vzdelávaní žiakov zo SZP, ktorým boli diagnostikované ŠVVP, sa 

používajú pomôcky: 

 názorné pomôcky, 

 predmety dennej potreby (reálne predmety alebo modely), 

 pomôcky na rozvoj reči, myslenia a iných psychických funkcií (obrázky, literatúra, 

 pomôcky na rozvoj vnímania, pozornosti, pamäti, vôle, 

 pomôcky na rozvoj jemnej motoriky, 

 pomôcky motivačné. 

Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí majú špeciálne 

výchovnovzdelávacie potreby, možno použiť všetky špeciálne pomôcky spomínané 

v jednotlivých častiach materiálu kompenzačné pomôcky pre žiakov so ŠVVP- 

integrovaných žiakov. 

 

Spolupráca s odbornými inštitúciami 

 

Pri výchove a vzdelávaní sa riadime  odporúčaniami poradenských zariadení. Žiaci  so ŠVVP sa 

pre potreby vzdelávania diagnostikujú v školských zariadeniach výchovného poradenstva 

a prevencie.  

Diagnostiku a následnú odbornú starostlivosť žiakom so zdravotným postihnutím  a žiakom s 

vývinovými poruchami  poskytujú centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a  centrá peda-

gogicko-psychologického poradenstva a prevencie.    

 



Špeciálna trieda 

 

Špeciálna trieda je zriadená pre žiakov s mentálnym postihnutím. V triede sú zaradení žiaci 

s mentálny postihnutím s Variantom A,B,C. Žiaci sa vzdelávajú v samostatnej miestnosti.  

 

 

Vzdelávací program Ročník 

Vzdelávací program pre žiakov s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia 2009 

4. ročník- jeden žiak 

8. ročník –jeden žiak 

9. ročník- jedna žiačka 

Vzdelávací program pre žiakov s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia 2016 

- 

Vzdelávací program pre žiakov so 

stredným stupňom mentálneho postihnutia 

2009 

8. ročník –jeden žiak 

4. ročník - jedna žiačka 

 

Vzdelávací program pre žiakov so 

stredným stupňom mentálneho postihnutia 

2016 

Prípravný ročník –jedna žiačka 

5. ročník- jedna žiačka 

Vzdelávací program pre žiakov s ťažkým 

až hlbokým stupňom mentálneho 

postihnutia 2009 

- 

Vzdelávací program pre žiakov s ťažkým 

až hlbokým stupňom mentálneho 

postihnutia 2016 

5. ročník – jeden žiak 

 8 žiakov  

 

 

Kompenzačné pomôcky pre špeciálnu triedu 

 

Matematika:  farebné drevené kocky, navliekacie čísla na šnúrku, magnetická skladačka, drevená 

skladacia veža  hlavolam, elektrická násobilka, magnetická hra, matematika  nácvično- logická 

hra, drevené puzzle čísla, kalkulačka, kartičky s malou násobilkou, nástenný plagát s malou 

násobilkou. 

Slovenský jazyk: farebné písmená na navliekanie, navliekacia abeceda, slabiky v domine,  

skladačka abecedy, maňušky, čítanie- motivačné texty s obrázkami, kartičky s písmenkami.                             

Vlastiveda: Školáci nácvično- logická hra, Les  nácvično- logická hra,                                                                                               

Rybník  nácvično- logická hra, Oceán nácvično- logická hra,                                                                                                                         

Farma  nácvično- logická hra, Odborníci- nácvično- logická hra, Potraviny  nácvično- logická 

hra, Hygiena  nácvično- logická hra.                      

Hudobná výchova: relaxačný vankúš, gitara, CD prehrávač.   

Výtvarná výchova: maliarske valčeky s rôznymi vzormi. 

Pracovné vyučovanie: farebná topánka na šnurovanie, hra slepá baba- poznať predmety podľa 

hmatu, drevené skladačka, magnetická skladačka,                                                                                                     



drevená skladacia veža- hlavolam, pribíjanie tvarov na korkovú podložku, vyšívanie pomocou 

pera a šnúrky. 

Ďalšie pomôcky:   notebook,  upravené učebné materiály používané vo výchovno-vzdelávacom 

procese – upravený text po formálnej stránka, špeciálne učebnice a pracovné zošity pre jednotlivé 

ročníky ŠZŠ, pracovné listy. 

    Hlavné ciele a úlohy  pre žiakov so ŠVVP na školský rok 2017/2018 

 

1. Realizovať inkluzívne vzdelávanie žiakov s využitím špecifických metód výučby. 

2. V spolupráci s príslušnými úradmi sociálnych vecí a rodiny prijímať opatrenia na 

zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov a pri výchove a 

vzdelávaní týchto detí a žiakov vytvárať vhodné individuálne podmienky. 

3.  Rediagnostiku žiakov vykonávať pri odôvodnenom predpoklade, že je 

nevyhnutné vykonať také úpravy výchovy, vzdelávania dieťaťa a usmernení vo 

vzťahu k optimalizácii jeho psychofyzického vývinu, ktoré nemôžu vychádzať 

z pôvodne určenej diagnózy dieťaťa. O rediagnostiku dieťaťa môže požiadať aj 

zákonný zástupca dieťaťa. Rediagnostické vyšetrenie žiakov nie je potrebné 

vykonať všetkým žiakom pri ich prijímaní do stredných škôl, odborných učilíšť a 

praktických škôl; vykoná sa, ak je odôvodnený predpoklad, že sa zmenil charakter 

ich ŠVVP. 

4. Prihliadať na rozvoj finančnej a čitateľskej gramotnosti. Vytvárať priaznivé 

prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím 

informačných a komunikačných technológií a venovať pozornosť rozvíjaniu 

kompetencií detí a žiakov so ŠVVP v tejto oblasti. 

5. Žiakov so zdravotným znevýhodnením, individuálne začlenených v bežnej triede, 

vzdelávať podľa individuálneho výchovno- vzdelávacieho programu. 

6. Pri vypracúvaní individuálneho výchovno- vzdelávacieho programu pre zdravotne 

znevýhodnených žiakov spolupracovať s poradenským zariadením, ktoré žiaka 

diagnostikovalo. 

7. Naďalej zabezpečovať personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky 

na vzdelávanie žiakov v školskej integrácii. 

8. Zohľadňovať potreby zdravotne znevýhodnených žiakov vo výchovno- 

vzdelávacom procese – využívanie individuálneho prístupu, diferenciácie úloh, 

kompenzačných pomôcok, alternatívnych spôsobov hodnotenia, sebahodnotenia, 

zapojenia integrovaných žiakov do vyučovacej hodiny a i. 

9. Pri vzdelávaní žiakov zo SZP, v spolupráci so zriaďovateľmi, príslušnými úradmi 

práce sociálnych vecí a rodiny a komunitnými centrami prijímať opatrenia na 

zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov a pri výchove 

a vzdelávaní týchto detí a žiakov vytvárať vhodné individuálne podmienky. 

10.  Zintenzívniť poradenskú a osvetovú činnosť pedagogických zamestnancov škôl 

pre zákonných zástupcov  žiakov so ŠVVP. 

11. V škole dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. 

 

Hodnotenie a klasifikácia žiaka so ŠVVP 

 

1. Pri hodnotení a klasifikácii  žiakov s mentálnym postihnutím  treba vychádzať zo 



školského zákona (Zákon č. 245/2008, § 55), Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a 

klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie  

 

2. Pri výchove a vzdelávaní žiakov  treba rešpektovať obmedzenia, ktoré sú 

podmienené zdravotným znevýhodnením žiaka. Pri hodnotení a klasifikácii nehodnotiť 

negatívne tie výkony žiaka, ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným stavom. Pri hodnotení a 

klasifikácii využívať aj slovné hodnotenie. 

 

3. Ak sa v priebehu školského roka prejaví u žiaka so ŠVVP, ktorého individuálny 

vzdelávací program zahŕňa aj úpravu učebných osnov niektorého predmetu, že jeho 

výchovno-vzdelávacie výsledky nie sú uspokojivé a nespĺňa potrebné kritériá na jeho 

súhrnné hodnotenie lepším klasifikačným stupňom ako nedostatočný, je potrebné prehodnotiť 

a upraviť obsah, resp. formu jeho vzdelávania v spolupráci so špeciálnym pedagógom a 

psychológom. Takýto žiak nemá opakovať ročník z tých vyučovacích predmetov, v 

ktorých majú na jeho úspešnosť vplyv dôsledky jeho diagnózy. 

Ak sa na prospechu žiaka okrem jeho zdravotného znevýhodnenia podieľa významnou mierou 

viac faktorov, k hodnoteniu a klasifikácii stupňom nedostatočný je možné pristúpiť, 

avšak len po odbornom posúdení a odporučení tohto postupu príslušným poradenským 

zariadením.  

 

C) Úprava podmienok žiakov so ŠVVP 

 

Úprava  učebného prostredia 

 

pozitívna motivácia, pochvala, pozitívne oceňovať aj malé úspechy 

eliminácia stresu – informácia kedy, v akom rozsahu budú skúšaní 

neporovnávať s ostatnými žiakmi – skúsiť vyzdvihnúť individualitu 

úprava prostredia – menej rušivých podnetov, napr. bližšie k učiteľovi, neustále 

nabádať pri učebných činnostiach 

individuálny rozhovor so žiakmi 

nevyčítať nedostatky vyplývajúce z ich zdravotného znevýhodnenia pred triedou 

žiaka je potrebné posadiť v triede na miesto, kde bude zo strany okolia a spolužiakov 

prichádzať čo najmenej podnetov, ktoré by rozptyľovali jeho pozornosť a podnecovali 

jeho impulzívne, hyperaktívne správanie 

miesto by malo byť v prednej časti miestnosti blízko učiteľa, ktorý môže žiaka častejšie 

kontrolovať a overovať si, či porozumel jeho inštrukciám 

žiak by mal sedieť buď sám alebo vedľa pokojného, trpezlivého spolužiaka 

miesto žiaka by malo byť relatívne stabilné, ktoré bude meniť len v nevyhnutnom 

prípade 

dôležité je zabezpečiť fyzickú bezpečnosť žiaka ako aj spolužiakov, potreba byť 

ostražitý pri používaní ostrých predmetov na vyučovaní (napr. nožničky, kružidlá), po 

použití by mali byť uložené na bezpečnom mieste 

dohodnúť sa o pravidlách zverejnenia individuálneho prístupu pred triedou so žiakom 

spolupráca s rodinou 



Úprava vzdelávacích metód 

 

- individuálne pracovné tempo 

-  skrátená forma testu (menej otázok), nechať viac času na vypracovanie úloh 

-  nerobiť bleskovky, diktáty (minimalizovať) – nahradiť nejakou úlohou 

-  používať upravené testy po grafickej stránke – väčšie písmo (14), zvýraznené (tučné) 

-  pri vypracovaní testov menej používať formu otvorených otázok, lepšia je zatvorená s 

možným výberom odpovedí 

- pri vyučovacom procese snaha o častejšie opakovanie, rozdelenie učiva na kratšie časti,  

znížiť množstvo riešených úloh 

-  žiakovi sprístupniť učiteľom zadanie úlohy v zvukovej podobe (napr. prečítaním 

zadania)v tých predmetoch a úlohách, kde sa od žiaka vyžaduje presné porozumenie 

písanému zadaniu (napr. slovné úlohy z matematiky) 

- pri všetkých predmetoch  tolerovať znížené tempo pri čítaní a písaní, poskytovať dostatok 

času na prečítanie zadania úloh 

- akceptovať zníženú pravopisnú úroveň písomného prejavu vo všetkých predmetoch, 

hodnotiť len obsah 

- pri jednotlivých predmetoch podľa potreby pri zníženom pracovnom tempe dávať 

vypracovaný materiál k predmetom 

-  oboznámiť s programom činností na začiatku každej vyučovacej hodiny 

- žiak má mať k dispozícii na lavici počas vyučovania len tie učebné pomôcky, ktoré 

momentálne potrebuje 

- úlohu rozdeliť na viac samostatných jednotiek, ktoré rieši postupne (systémom 

postupných krokov) 

- dlhodobejšie úlohy rozdeliť na viac menších úloh s určeným termínom splnenia 

- pred vysvetľovaním učiva povedať základnú osnovu a vysvetliť nové, neznáme pojmy 

- v rámci vyučovacej hodiny zahrnúť viac rôznorodých aktivít, ktoré upútajú pozornosť 

žiaka, ale nebudú zbytočne rozptyľovať 

- uisťovať sa, či žiak sleduje výklad učiteľa, udržiavať s ním zrakový kontakt 

- upútať pozornosť žiaka jeho aktívnym vtiahnutím do procesu vyučovania poverením 

určitými úlohami, napr. rozdávaním pomôcok, písaním kľúčových slov na tabuľu 

-  požiadať ho, aby voľne zopakoval otázku, či zadanie úlohy, t. j. presvedčiť sa, či žiak 

pochopil zadanie ucelene,  

-  striedať činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť s činnosťami, resp. úlohami, kedy žiak 

pracuje samostatne, prípadne s relaxačnými chvíľkami 

- verbálne vysvetľovanie je vhodné dopĺňať názornými ilustráciami a používať názorné 

pomôcky 

- pri riešení niektorých úloh používať metódu skupinovej práce, kedy má žiak splniť 

konkrétnu čiastkovú úlohu v rámci pracovného tímu, pričom výsledky práce môžu 

vzájomne kontrolovať žiaci 

- stanoviť primerané krátkodobé čiastkové študijné ciele, ktoré je žiak schopný splniť v 

reálnom časovom termíne a trvať na ich dodržaní 

 

Pedagogické zásady práce 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.  

- Skoré poskytnutie špeciálnej pomoci.   

- 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).  

- Podporovanie snahy žiaka, aj pri najmenšom zlepšení výkonu udeľovať pochvaly, 

nedostatky neporovnávať s ostatnými.  

-  Zaraďovanie častých prestávok, striedanie pracovného tempa a pracovných činností 

podľa odporúčanie CPPPaP.  

 

 

18. Organizácia vyučovania  

Formy organizácie výchovy a vzdelávania upravuje platná legislatíva (§ 54 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov). Primárne  vzdelávanie - 1. stupeň základnej školy tvorí spravidla 1. - 4. 

ročník. 

 Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválila pedagogická rada. 

Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník. Vyrušovať 

žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je dovolené. 

 Začiatok vyučovania - riaditeľ školy ho môže určiť v intervale od 7.00 hod. do 9.00 hod., 

začiatok vyučovania sa prerokuje v pedagogickej rade a rade školy s ohľadom na miestne 

podmienky, potreby žiakov a ich zákonných zástupcov. Vyučovanie začína o 8.00 hod. a 

končí o 15.25 hod. – rozhodnutím PR dňa 24. 08. 2017. 

 Rozvrh hodín a  plán dozorov učiteľov, sa nachádza v zborovni a v riaditeľni školy 

 Budova školy je v pracovných dňoch prístupná od  6.30 hod  do 19.00 hod.  

 Žiaci, ktorí navštevujú  ŠKD, vstupujú do školy priebežne od 6.30 hod. 

 Ostatní žiaci vstupujú do budovy od 7.45 hod. 

 Školský klub je v prevádzke od  6.30 do 7.45 a od 11.40 do16.10 hod. 

 Budova školy sa o 8.00 hod. zamyká. 

 Vstup do budovy školy nezamestnaným osobám je možný len so súhlasom 

zodpovedných zamestnancov školy. Vyrušovanie pedagógov a žiakov je možné len cez 

prestávku.  

 Vstup do areálu školy mimo vyučovania je na vlastné riziko, pretože škola zaisťuje 

ochranu zdravia žiaka len pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním. 

 Každá trieda, ktorá má pridelenú šatňu, stará sa o ňu počas celého školského roka. Dbá 

o čistotu a poriadok v nej. Škody úmyselne spôsobené v priestoroch šatne hradia žiaci. 

V 1., 2., 3. ročníku sa vyučuje podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu, ktorý 

vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania a inovovaného školského vzdelávacieho 

programu, ktorý je základným dokumentom školy.  Integrovaní žiaci majú vypracovaný 

individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVP). Žiaci s mentálnym postihnutím majú 

vypracovaný IVVP, ktorý je odsúhlasený ŠZŠ Mudroňova.  Vzdelávajú sa podľa osnov i plánov 

ŠZŠ pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím A variant. V triede majú vytvorený pracovno-

relaxačný kútik. Hodnotení sú známkou podľa MP č. 19/2015.  



Telesná výchova – spájame ročníky 1. a 2. (2 hodiny), 3. a 4.ročník (2 hodiny) 

                               dievčatá a chlapci spolu 

 

Hudobná výchova  - spájanie ročníkov 1. a 2. ročník (1 hodina) 

   3. a 4. ročník 1 hodina 

Anglický jazyk-vyučuje sa od 1.ročníka – 

 V 1. a 2 ročníku sa vyučuje 1AJ  2 vyučovacie  hodiny. 

 V 3. a 4. ročníku sa vyučuje  1AJ  3 vyučovacie  hodiny.  

 

Organizácia vyučovacích hodín 

Začiatok vyučovania po prerokovaní v PR dňa 23. 8. 2017 bol ponechaný na 8.00 hodinu. 

Všetky prestávky okrem veľkej, ktorá je po tretej vyučovacej hodine, sú desaťminútové. Sú 

určené na prípravu žiakov na ďalšiu hodinu, hygienické potreby a presuny žiakov. Veľká 

prestávka je dvadsaťminútová, väčšinou vonku pred budovou školy, ak to počasie dovoľuje, slúži 

na relaxáciu. Prestávka na obed je pre žiakov I. stupňa po 5. vyučovacej hodine, pre žiakov II. 

stupňa po 6. vyučovacej hodine. Obedy sa podávajú žiakom do 14.00 hodine. Krúžková činnosť 

a doučovanie žiakov začína od 14.00 hod.  

 

 

Časový rozvrh vyučovacích hodín 

 

hodina od do 

1. 8
00 

8
45 

2. 8
55

 9
40

 

3. 9
50

 10
35

 

4. 10
55

 11
40

 

5. 11
50

 12
35

 

6. 12
45

 13
30

 

obed 13
30

 14
00

 

7. 14
00

 14
45

 

8. 14
50

 15
35

 

 

 

 

 

Prestávky 

 

po 1. hodine 10 minút 

po 2. hodine 10 minút 

po 3. hodine 20 minút 

po 4. hodine 10 minút 

po 5. hodine 10 minút 

 

 

 

 



II. Inovované učebné plány 

 
Inovované  učebné plány pre 1. ročník sú v prílohe. 

Inovované  učebné plány pre 2. ročník sú v prílohe. 

Inovované  učebné plány pre 3. ročník sú v prílohe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Inovované učebné osnovy 
 

 

 

Predstavujú  školský dokument, v ktorom sa konkretizujú výchovno-vzdelávacie ciele, obsah a 

rozsah vyučovania v učebných predmetoch podľa schváleného učebného plánu. Tvoria vlastný 

didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Sú rozpracované do ročníkových výstupov. 

Vychádzajú z inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a 

zameranie školy.  

V školskom roku 2017/2018 sa v 1. – 3. ročníku žiaci vzdelávajú podľa inovovaného ŠVP, ktorý 

schválilo dňa 6. februára 2015 MŠVVaŠ SR pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 

 

 

Učebné osnovy predmetov 1. ročníka sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre 

príslušné predmety.  Disponibilné hodiny sú využité na vyučovanie anglického jazyka 2 hodiny v 

1. ročníku.   

 

Učebné osnovy predmetov 2. ročníka sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre 

príslušné predmety.  Disponibilné hodiny sú využité na vyučovanie anglického jazyka - 2 hodiny 

a 1 hodinu matematiky (na utvrdzovanie učiva matematiky) v 2. ročníku.   

 

 

              Učebné osnovy 3. ročníka sú totožné so vzdelávacím štandardom  iŠVP v predmetoch: 

(slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, informatika, prírodoveda, vlastiveda,  

náboženská výchova, pracovné vyučovanie,  hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná 

a športová výchova). 

Predmet slovenský jazyk a literatúra – zvýšená časová dotácia o 1 hodinu bez rozšírenia obsahu 

Predmet matematika- zvýšená dotácia o 1 vyučovaciu hodinu bez rozšírenia obsahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


