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I. Inovovaný školský vzdelávací program 

 

1. Názov vzdelávacieho programu 
 

Názov inovovaného školského 

vzdelávacieho programu 

Inovovaný školský vzdelávací program 

pre základné vzdelávanie v Základnej 

škole s materskou školou , Sasinkova 1,  

951 41 Lužianky 

Motivačný názov inovovaného 

školského vzdelávacieho programu 

Dajme šancu všetkým a tolerujme sa 

navzájom 

Stupeň vzdelania dosiahnutý 

absolvovaním  5.- 9. ročníka 

ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Druh školy štátna 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Predkladateľ 

 

Kontakt 

Základná škola s materskou školou, 

Sasinkova 1, 951 41 Lužianky 

037/7783443 

zsmsluzianky@gmail.com 

IČO: 37866745 

Forma výchovy a vzdelania denná 

Zriaďovateľ 

Kontakt 

 

Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 

41 Lužianky 

037/7783469 

obecluzianky@stonline.sk 

Platnosť dokumentu 01.09. 2015 

Riaditeľ školy Mgr. Soňa Kochanská 

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Mgr. Katarína Búcorová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Naším 

prianím je, aby škola bola úspešná, aby žiaci, rodičia a zamestnanci boli spokojní. Na 2. stupni  

máme 5 tried.  Ich naplnenosť je v priemere do 10 žiakov.  

Škola ponúka kvalifikovanú výučbu všetkých predmetov, vyučovanie anglického jazyka, 

vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zdravotne znevýhodnení), 

širokú ponuku záujmových útvarov.  Súčasťou školy je školský klub detí a školská jedáleň.  

 Charakteristika pedagogického zboru 

Na druhom stupni vyučuje 11 pedagogických zamestnancov. V špeciálnej triede pôsobí asistent 

učiteľa. Špeciálny pedagóg vyučuje špecifické predmety. 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 na 2. stupni  sú členmi predmetových komisií. Predmetové komisie sa stali 

miestom, kde 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 finančnej gramotnosti, koordinátor čitateľskej gramotnosti, 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.  Učitelia sa vo veľkej miere 

zapájajú do projektov vyhlásených MŠVVaŠ. Svoju kreativitu prejavujú pri tvorbe  učebných 

pomôcok, učebných textov a iné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom  učiteľskej práce.  

 Charakteristika žiakov 

Väčšina žiakov pochádza z Lužianok a všetci majú slovenskú 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 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. Osem žiakov s mentálnym postihnutím  je 

začlenených do špeciálnej triedy, v ktorej  pracuje kvalifikovaný pedagóg a asistent učiteľa.   

 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 2. stupni  pracujú pedagogickí pracovníci s rôznym odborným zameraním a s rôznymi 

skúsenosťami a  motiváciou 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. 

Vyučovanie hlavných predmetov ako sú slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, 

fyzika, geografia, dejepis, biológia, informatika je na veľmi dobrej úrovni.  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, digitálnou 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 zanedbaného prostredia. Žiakom sa venujeme po 

všetkých stránkach, zapájame ich do predmetových súťaží, ale výrazné umiestnenie nedosahujú. 

Darí sa im  v  športových súťažiach, v ktorých dosahujú výborné výsledky.  V rámci dotácie hodín 

uprednostňujeme slovenský jazyk, anglický jazyk informatiku, matematiku, telesnú a športovú 

výchovu. 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. Od siedmeho ročníka k anglickému jazyku pribudne druhý cudzí jazyk v 

dotácii dve hodiny týždenne. 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 a 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 zdravotným znevýhodnením  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, Indiánsky deň, Rastieme a žijeme zdravo, Noc 

s rozprávkou,  karneval, valentínska pošta, oslava sv. Floriána, Deň detí. 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.  

 

4. Stupeň vzdelania 

 

Nižšie stredné vzdelanie – iISCED 2 -  2. stupeň ZŠ (5. -  9. ročník) 

                                         Vzdelávací program vývojové poruchy učenia 

                                         Vzdelávací program poruchy aktivity a  pozornosti 

 

Inovovaný ISCED 2 - Nižšie stredné vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním 

posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň 

základnej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou v znení – Žiak 

získal nižšie stredné vzdelanie. Žiaci 5. ročníka postupujú podľa Inovovaného ŠVP platného od 1. 

septembra 2015. Žiaci 6. ročníka postupujú podľa Inovovaného ŠVP platného od 1. septembra 

2016. Žiaci 7. ročníka postupujú podľa Inovovaného ŠVP platného od 1. septembra 2017. 

 

Profil absolventa 

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

sebavzdelávania v rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania a iných rozvíjajúcich aktivít. 

Absolvent nižšieho stredného vzdelávania disponuje nasledujúcimi základnými 

kompetenciami, ktoré vychádzajú zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov a 

špecifických cieľov prierezových tém na tomto stupni vzdelávania: 

 pozná a uplatňuje efektívne techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov; 

 vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou; 

 využíva cudzí jazyk na úrovni používateľa základov jazyka; 

 používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je schopný 

aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového myslenia; 

 používa informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa a pre svoj život; 

 vyhľadá a využije viaceré informácie a možnosti pri plánovaní úloh a riešení problémov s 

uplatnením zásad kritického myslenia; 

 dokáže aplikovať osvojené poznatky a metódy prírodných vied vo svojom živote; 

 uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine; 

 posúdi svoje silné a slabé stránky s ohľadom na svoje ďalšie vzdelávanie a budúce 

profesijné záujmy; 

 chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné princípy zdravého 

životného štýlu v každodennom živote; 

 uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom živote a živote celej 

spoločnosti; 

 prijíma rozmanitosť ako prirodzenú súčasť spoločnosti; 

 pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných; 

 má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte. 

Získané kompetencie žiaka menia svoju kvalitu (rozvíjajú sa) v priebehu jeho ďalšieho 

vzdelávania. 

 



Absolvent nižšieho stredného vzdelávania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 

 

kompetencia (spôsobilosť)  k celoživotnému učeniu sa 

- uvedomuje si potrebu  učiť  sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,  

- 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, 

- vie si stanoviť svoj celoživotný cieľ. 

 

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

- dokáže využívať  komunikáciu pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií, má primeraný 

ústny a písomný prejav zodpovedajúci individuálnym schopnostiam žiakov,  

- využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace v kolektíve a na verejnosti, používa 

spisovnú výslovnosť a odborne sa vyjadruje, 

- dokáže primerane komunikovať v materinskom a v cudzom jazyku, 

- chápe význam  komunikácie pre efektívnu spoluprácu, vie komunikovať v rôznych 

životných situáciách. 

 

kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ matematického myslenia a základné 

schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky 

- používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných    

situáciách,  

- používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),  

- používa základy  prírodovednej gramotnosti, ktorá  mu umožní robiť vedecky podložené 

úsudky, pričom  vie použiť získané  vedomosti  na úspešné riešenie problémov. 

 

kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

- má  osvojené  základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,  

- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí, 

- je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá, 

- dokáže využívať IKT pri vzdelávaní, 

- vie si urobiť jednoduchú prezentáciu. 

 

kompetencie (spôsobilosti) občianske 

- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, 

pozná svoje práva i svoje povinnosti, 

- vie komunikovať slušne na verejnosti – na pošte, v obchode, na úradoch, v MHD, 

- vie aplikovať teoretické vedomosti v praktickom živote v oblasti osobnej hygieny, 

zovňajšku, estetického vzhľadu, 

- má vzťah k prírode, chráni ju a zveľaďuje, chápe  dôsledky znečisťovania prírody pre ďalšie 

budúce pokolenie, 

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

prispieva k naplneniu práv iných, 



- je otvorený kultúrnej a  etnickej rôznorodosti,  je tolerantný k iným, 

- má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať  udalosti a vývoj verejného života a 

 zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia, 

ochraňuje prírodu váži si dary prírody a vie ich využívať pre relaxáciu a oddych. 

 

kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne 

- dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú  samostatnosť 

(nezávislosť) ako člen celku, 

- vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami 

a potrebami, 

- vie efektívne využívať svoj voľný čas zmysluplnou činnosťou, 

- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných  cieľov, vie 

pracovať tímovo, 

- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a  uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v osobných vzťahoch, odmieta negatívne prejavy správania. 

 

kompetencie (spôsobilosti) pracovné 

- dokáže si stanoviť celoživotné ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí 

svoje  výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

- je  schopný prijať a zvládať zmeny, 

- pozná význam práce pre seba a pre celú spoločnosť, 

- teší sa z výsledkov svojej práce, chce sa ďalej vzdelávať, 

- dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach.   

 

kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie 

prostriedky, 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti, 

- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, pozná a váži si kultúru regiónu 

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, odsudzuje negatívne správanie 

osôb voči prírode, spoluobčanom, kolektívu, kultúre, 

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

 

kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

- uvedomuje si potrebu svojho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja, 

- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní 

      nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 

- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať, 

- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové 

možnosti. 

 

kompetencia riešiť problémy 



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

tvorivom myslení, 

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

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

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

zvažovať úrovne  rizika, vy riešiť problémy. 

 

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 a čitateľskej  gramotnosti 

a v oblasti  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 rešpektuje  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 zanedbaného prostredia a vyžadujú si individuálny prístup vo 

výchove a vzdelávaní. 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: 

  

• 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 ( úspešný ) 

• Enviroprojekt 2016 – Odpady ( úspešný ) 

• Enviroprojekt 2017 – Chráňme naše mokrade, Biodiverzita okolo nás ( úspešný ) 

• Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v ZŠ 

2017 ( úspešný ) 

• 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 

Týždeň zdravej výživy - projekt zameraný na propagáciu zdravého stravovania.  

• Deň zdravej výživy 

• Medzinárodný deň školských knižníc 

• Deň boja proti obezite 

• Jarné a jesenné upratovanie 

Krátkodobé projekty  

 

 Červené stužky – zameraný na zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS, na prevenciu látkových a 

nelátkových závislostí a chorôb spojených s uvedenou problematikou, na podporu prevencie a 

vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi. 



Detský čin roka – projekt zameraný na otvorený dialóg na tému pozitívneho konania detí i 

dospelých a motivovať spoločnosť k humánnym hodnotám. 

Záložka do knihy spája slovenské školy – projekt podporuje nadväzovanie kontaktov medzi 

slovenskými základnými školami. 

Zelená škola - pokračuje 

 

6. Dĺžka štúdia, forma výchovy a vzdelávania 
 

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

 

ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy (5. – 9. ročník) – 5 rokov 

 

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 seba hodnotenie žiakov týmito formami – skupinové 

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

projektové vyučovanie.                                

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

praktické cvičenia (chémia, fyzika), 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.  

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

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rodičom a zamestnancom školy.  

Všímame si  talent  žiakov v jednotlivých oblastiach a snažíme sa ho rozvíjať do maximálne 

možnej miery.  

 

 

7. Učebné osnovy 

 

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. 

 

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. 

 

 

8. Prierezové témy 

 

Prierezové témy  tvoria súčasť učebného obsahu predmetov, sú začlenené do predmetov 

podľa svojho obsahu a sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov. Z daných prierezových 

tém nevytvárame samostatné vyučovacie predmety, ale integrujeme ich do všetkých vyučovacích 

predmetov jednotlivých ročníkov.  

 

Začlenenie prierezových tém do učebných osnov 

Na úrovni nižšieho stredného vzdelávania je 6 prierezových  tém:  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Environmentálna výchova  

Mediálna výchova  

Multikultúrna výchova  

Ochrana života a zdravia  

 

 

1. Osobnostný a sociálny rozvoj 

Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj sa prelína celým vzdelávaním. Jej hlavným cieľom je 

rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt. Prostredníctvom nej sa zároveň 

s vedomostným rozvojom žiakov cielene rozvíjajú aj ich osobné a sociálne kompetencie. Umožňuje 

žiakom rozmýšľať o sebe, o svojom aktuálnom živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti. 

Vedie ich k uplatňovaniu svojich práv a tiež k rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných. 

Usmerňuje ich v tom, ako chrániť svoje zdravie a odolávať rizikám. Pri správnom uplatňovaní 

významne prispieva k pozitívnej sociálnej klíme školy, dobrým vzťahom medzi žiakmi a medzi 

učiteľmi a žiakmi.  

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

  



 porozumel sebe a iným;  

  optimálne usmerňoval vlastné správanie;  

 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 a ich názory a prístupy k riešeniu problémov.  

 

Cieľom jej uplatňovania je nasmerovať žiakov k:  

 porozumeniu sebe a iným, 

 získavaniu pozitívneho postoja k sebe a druhým, 

 zvládaniu vlastného správania, 

 formovaniu dobrých medziľudských vzťahov v triede i mimo nej, 

 rozvíjaniu základných zručností komunikácie a vzájomnej spolupráce, 

 získaniu základných sociálnych zručnosti pre riešenie rôznych situácií, 

 akceptácii rôznych typov ľudí, názorov, prístupov k riešeniu problémov, 

 telesná výchova. 

Spôsob realizácie prierezovej témy:  

 besedy s odborníkom s CPPPaP,  

 rozhovory a diskusie,  

 projekty,  

 multimediálna prezentácie,  

 didaktické hry a aktivity. 

 

2. Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

Jej cieľom je „utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti 

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

Ciele: 

- rozvíjať zodpovednosť žiakov voči sebe a iným, aby boli schopní prevziať zodpovednosť za 

vlastné správanie, 

- pomáhať žiakom rozvíjať pozitívne sebavedomie, pestovať sebaúctu, 

- pestovať v žiakoch schopnosť výberu na základe správneho rozhodnutia, a to i v prípade, že budú 

vystavení negatívnemu tlaku (asertivita), 



- formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými: vytvárať a zvládnuť vzťahy, odhaľovať a 

riešiť problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, vypočuť mienku iných v diskusii, potláčať 

vulgarizáciu jazyka, 

- zdôrazňovať význam kamarátstva a priateľstva, ktoré pomáha rozvíjať interpersonálne vzťahy - 

empatiu, komunikačné schopnosti, 

- poukazovať na rodinu ako na základnú a funkčnú jednotku spoločnosti,  

- formovať postoje k bezpečnému správaniu vo vzťahu k zdraviu, špeciálne v otázkach prevencie 

AIDS, 

- oboznámiť žiakov s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu a iných drog na zdravie a správanie 

jednotlivca, 

- poskytnúť žiakom/kam prvotné informácie o vzniku a vývine ľudského jedinca, o  starostlivosti 

rodičov o dieťa (výživa a opatera), 

- poskytnúť žiakom základné poznatky o biologických, emocionálnych a sociálnych zmenách 

v puberte, 

- viesť žiakov k utváraniu personálnej bezpečnosti, poznať rozdiely medzi vhodnými a 

nedovolenými telesnými dotykmi, 

- viest žiakov k tomu, aby si postupne uvedomovali a osvojili svoju pohlavnú rolu so zreteľom na 

spoločensko-mravné normy vzájomného správania, 

- formovať právne vedomie žiakov (Deklarácia práv dieťaťa, antidiskriminačný zákon), naučiť 

uplatňovať ich svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, 

- posilňovať sebahodnotenie a sebaurčenie (dieťa hodnotné a hodné lásky, zachovávanie osobnej 

sféry) 

- poukazovať na rodovú rovnosť, že všetci žiaci majú rovnakú príležitosť rozvíjať svoju osobnosť, 

- rozvíjať v nich toleranciu, rešpekt a prosociálne správanie a konanie vo vzťahu ku kultúrnej 

odlišnosti,   

- zvyšovať angažovanosť rodičov. 

 

3. Environmentálna výchova 

Environmentálna výchova je prierezová téma, korešponduje so všetkými predmetmi, ale najmä s 

prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním, etickou výchovou. Cieľom je prispieť k 

rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi 

človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany 

životného prostredia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, 

ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú pre nich 

primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám, ale aj k 

zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie, separovať, rozumne nakladať s odpadom, šetriť 

energie a pod..  

Environmentálna výchova je začlenená do viacerých predmetov prostredníctvom jednotlivých tém, 

projektov alebo realizovať ju formou tematického dňa.  Prierezové témy sú dôležitým prvkom vo 

vzdelávaní a podieľajú sa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií predovšetkým v oblasti 

postojov a hodnôt.  

Vzdelávacia oblasť „Príroda a spoločnosť“ poskytuje ucelený elementárny pohľad na 

okolitú prírodu a prostredie. Učí pozorovať, citlivo vnímať a hodnotiť konanie ľudí vo vzťahu k 

životnému prostrediu. V maximálnej miere využíva priame pozorovanie žiakov okolitého 

prostredia, ktoré výrazne ovplyvňuje emocionálnu stránku osobnosti jedinca. Vzdelávacia oblasť 

„Človek a príroda“ zdôrazňuje pochopenie objektívnej platnosti základných prírodných zákonitostí, 



dynamických súvislostí od ekosystémov po biosféru ako celku, postavenie človeka v prírode a 

komplexnú funkciu ekosystémov vo vzťahu k ľudskej spoločnosti. Vzdelávacia oblasť „Človek a 

spoločnosť a „Človek a hodnoty“ sa zameriava na súvislosti medzi ekologickými, technicko-

ekonomickými a sociálnymi prístupmi k riešeniu problematiky a poukazuje na ďalšie princípy 

udržateľnosti rozvoja (medziľudské vzťahy, spolupráca v rozmanitosti, odstraňovanie chudoby, 

chorôb, zmenšovanie rozdielov medzi ľuďmi, zaistenie dôstojného života ľudí). Vzdelávacia oblasť 

„Zdravie a pohyb“ rieši problematiku vplyvu prostredia na vlastné zdravie a na zdravie iných. V 

súvislosti s problémami súčasného sveta poukazuje aj na dôležitosť starostlivosti o životné 

prostredie pri organizovaní masových športových podujatí. Dôležitú úlohu v prierezovej téme 

zastupujú informačno–komunikačné technológie, ktoré umožňujú využívať aktuálne údaje o stave 

životného prostredia a možnosť simulovať určité udalosti. Komunikačné technológie podnecujú 

záujem o spôsoby riešenia ekologických problémov, umožňujú nadväzovať kontakty v tejto oblasti 

a vymieňať si informácie v rámci republiky, krajín EÚ a sveta. Vzdelávacia oblasť „Umenie a 

kultúra“ poskytuje mnoho príležitostí na zamyslenie sa nad vzťahom človeka a životného 

prostredia, na uvedomenie si prírodného a sociálneho prostredia ako zdroja inšpirácie pre 

vytváranie kultúrnych a umeleckých hodnôt a na vnímanie estetických kvalít životného prostredia.  

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 (Agenda 21, 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. 

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

podporovanie pohybových aktivít, pobyt na čerstvom vzduchu, konzumáciu zdravých 

potravín počas tematického dňa „rastieme a žijeme zdravo“. 

 Zber papiera - každoročné organizovanie zberu papiera.  

 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, ochutnávky čajov.  

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,  

 účelové cvičenia  

 projektové spracovanie témy,  



 vychádzka,  

 exkurzia – prírodovedné múzeum, arborétum,  

 výlet s tematikou objavovania rozmanitosti a krás prírody,  

 multimediálne spracovanie environmentálnej témy – vytvorenie prezentácie,  

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

 vyučovanie v prírode –  v areáli školy,  

 

4. Mediálna výchova 

 Jedným z významných socializačných faktorov, ovplyvňujúcich hodnoty, postoje a správanie 

jedinca, sú médiá. Osvojenie schopnosti kompetentného zaobchádzania s médiami je cieľom 

mediálnej výchovy ako prierezovej témy. Hlavným cieľom mediálnej výchovy je získanie a rozvoj 

mediálnej gramotnosti a osvojenie mediálnych kompetencií - t. j. schopnosti prijímať, analyzovať, 

hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov, aby žiaci:  

 lepšie porozumeli pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom 

orientovali,  

 dokázali posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne 

formujúce ich osobnostný a profesionálny rast,  

 dokázali si uvedomiť negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažili sa ich 

zodpovedným prístupom eliminovať,  

 vedeli tvoriť mediálne produkty. 

Mediálnu výchovu začleňujeme do predmetov: 

 výtvarná výchova,  

 slovenský jazyk a literatúra,  

 občianska výchova,  

 výchova umením,  

 informatika, informatická výchova.  

Spôsob realizácie prierezovej témy:  

 akcia školy pre 2. stupeň – Noc s rozprávkou,  

 beseda so  známou osobou,  

 rozhovor, diskusia,  

 návšteva divadla, kina, 

 vytvorenie multimediálnej prezentácie, 

 výtvarné spracovanie – plagát, 

 článok v časopise Raketa 



 

5. Multikultúrna výchova 

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne 

prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a 

kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka 

viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý 

výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a 

doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy 

neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je 

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

rasizmu či xenofóbie. Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj 

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

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

schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí.  

Cieľom  je výchovné a vzdelávacie pôsobenie,  zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných 

aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj 

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

Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé 

systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju 

kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako 

rovnocenné a dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.  

Multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných a spoločenskovedných 

predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy však možno v obsahovej a metodickej rovine či s 

pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v prírodovedných predmetoch či pri výučbe materinského 

a cudzích jazykov.  

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.  

Hlavné ciele multikultúrnej výchovy pre nižšie sekundárne vzdelanie:  

 Viesť žiakov ku kultúrnej sebareflexii.  

 Viesť žiakov k mysleniu o kultúre.  

 Viesť žiakov k rešpektovaniu kultúrnej rozmanitosti blízkeho okolia.  

 Viesť žiakov k spolupráci s príslušníkmi iných kultúr.  

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 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. 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. 

8. 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,  

 geografia,  

 dejepis,  

 hudobná výchova,  

 občianska náuka,  

 náboženská výchova.  

Spôsob realizácie prierezovej témy:  

 besedy s odborníkom,  



 rozhovory na triednických hodinách, 

 výtvarné spracovanie témy, 

 článok do Lužianskych novín 

 

6. 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.  

Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom:  

 riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana, 

 zdravotná príprava, 

 pohyb a pobyt v prírode. 

 

Aplikácia rozvoja čitateľskej gramotnosti 

Pod pojmom gramotnosť rozumieme schopnosť žiaka: 

 aplikovať vedomosti a zručnosti z kľúčových oblastí vyučovacieho predmetu, 

 analyzovať svoje názory a postoje, 

 riešiť a interpretovať problémy v rozličných situáciách 

 

Čitateľská gramotnosť sa nechápe ako schopnosť čítať. Pri najvyššej úrovni čitateľskej gramotnosti 

má byť schopný čitateľ spracovať také informácie z neznámeho textu, ktoré nie je jednoduché 

nájsť, musí preukázať detailné porozumenie textu a musí vedieť posúdiť, ktoré informácie z textu 



sú podstatné. Takýto čitateľ je schopný kriticky hodnotiť, formulovať hypotézy založené na 

konkrétnych vedomostiach a reagovať na neočakávané situácie. 

Čitateľská gramotnosť je komplexný súbor čitateľských zručností, pomocou ktorého sa dá rozvíjať 

schopnosť človeka učiť sa učiť.  

Prvou etapou čitateľských zručnosti je učenie sa čítať a písať. 

Druhou etapou je spájanie slabík a slov a prechod k plynulému čítaniu. 

Treťou etapou čitateľskej zručnosti je porozumenie textu, t. j. uvedomenie si obsahu prečítaného. 

Vyššou čitateľskou kompetenciou je analýza literárneho textu, t. j. čitateľ nemá pochopiť len 

obsah, ale má byť schopný odhaliť vlastnosti textu, ktoré tento význam vytvárajú, t. j. uvedomovať 

si vyjadrovacie prostriedky. 

Najvyššou formou čitateľskej kompetencie je interpretácia textu a jeho hodnotenie. 

Čitateľská gramotnosť sa považuje za základnú kompetenciu, bez ktorej nemožno dosahovať ďalšie 

kompetencie. Je súčasťou funkčnej gramotnosti človeka. Podstatné je porozumenie a používanie 

písaných textov. 

Tento pohľad na čitateľskú gramotnosť vychádza z koncepcie funkčnej gramotnosti, keďže funkčná 

gramotnosť je vnímaná ako schopnosť spracovať informácie z tlačeného a písaného textu a využiť 

ich pri riešení rôznych situácií každodenného života. 

V tradičnom chápaní sa pod gramotnosťou rozumie schopnosť čítať a písať. Spoločenský vývoj 

však kladie nové požiadavky a táto všeobecne požadovaná vzdelanosť nadobúda nové kvality a 

rôzne podoby. Okrem elementárnej schopnosti čítať a písať môžeme preto rozlišovať viac typov 

gramotnosti, napríklad matematickú, prírodovednú, technickú, počítačovú...  

Žiaci majú dostatok teoretických vedomostí, ale nevedia ich využiť prakticky v rôznych životných 

situáciách. V záplave informácií, ktorými ich obklopuje dnešná spoločnosť, sa nedokážu orientovať, 

spracovať ich a využívať pri riešení každodenných problémov a plnení úloh. 

 

Čitateľská gramotnosť a procesy čitateľskej gramotnosti 

Čitateľská gramotnosť znamená porozumenie a používanie písaných textov a uvažovanie o nich pri 

dosahovaní osobných cieľov, rozvíjaní vlastných vedomostí a schopností a pri podieľaní sa na 

živote spoločnosti. 

Čitateľská gramotnosť je teda chápaná ako schopnosť porozumieť rôznym druhom textu, 

identifikovať, selektovať a zhodnotiť v ňom obsiahnuté informácie vo vzťahu k riešenému 

problému. 

Na dosiahnutie úplného porozumenia písaných textov sa uvádza päť procesov čitateľskej 

gramotnosti: 

Získavanie informácií - žiak vie nájsť určené informácie v texte, zistiť vzťahy medzi nimi, posúdiť 

ich dôležitosť pre splnenie úlohy. 



Utváranie širšieho porozumenia - od čitateľa sa vyžaduje zamyslenie nad textom ako nad celkom. 

Žiak je schopný vystihnúť hlavnú myšlienku, vytvoriť názov textu, charakterizovať hlavnú postavu. 

Interpretácia - úlohy si vyžadujú logické spracovanie informácií, ktoré musí vedieť porovnať, 

vyvodiť z nich závery a hľadať podporné dôkazy. 

Uvažovanie o obsahu textu a jeho hodnotenie – od čitateľa sa požaduje, aby posúdil informácie z 

textu a porovnal ich so svojimi predchádzajúcimi vedomosťami, prípadne s poznatkami z iných 

zdrojov, vyjadril a zdôvodnil svoj vlastný postoj k nim. 

Uvažovanie o forme textu a jeho hodnotenie - úlohy si vyžadujú objektívne uvažovanie a 

hodnotenie kvality a primeranosti textu. Pre tento proces sú dôležité teoretické poznatky o štruktúre 

textu a jeho žánroch, ale aj cit pre jazyk. Úlohy sa orientujú na hodnotenie toho, ako autor 

presvedčil čitateľa, na posúdenie primeranosti textu a pod. 

Druhy textu 

Žiaci prichádzajú v škole i doma do styku s rôznymi druhmi textov. Hlavným zdrojom informácií je 

však pre nich najmä písaný text. Podľa cieľov čítania rozlišujeme dva druhy textu: 

literárne texty - sú zastúpené rôznymi literárnymi žánrami a útvarmi beletristickej literatúry 

(úryvky v učebniciach literatúry alebo v čítankách). Dôraz kladú najmä na estetické vnímanie, 

pocitovosť a zážitok z čítania. Použitím rôznorodých umeleckých prostriedkov (personifikácie, 

metafory...) sa text stáva náročným na pochopenie; 

informačné texty - predstavujú ich najmä výkladové texty v učebniciach, rôzne encyklopédie, 

informačné letáky, články v dennej tlači. Obsahovo sú prepojené s reálnym životom a skutočnými 

udalosťami. 

Podľa P. Gavoru osobitnú úlohu majú špecifické texty, ktoré vzhľadom na ich zameranie nazval 

pedagogické texty. Svojím obsahom smerujú k dosiahnutiu vopred stanoveného cieľa v rámci 

osobnostného rozvoja žiaka. 

Z hľadiska formy možno rozdeliť texty na dve skupiny, ktoré si vyžadujú rozdielny prístup čitateľa: 

súvislé texty - jazykové prostriedky v texte sú usporiadané v závislosti od obsahu a zámeru autora 

(výklad, charakteristika, dokument...), 

nesúvislé texty - vznikli kombináciou jazykových a obrazových prostriedkov (grafy, tabuľky, 

vysvedčenia, pozvánky, inzeráty, televízne programy...). 

 

Porozumenie textu 

Väčšinu poznatkov získava žiak z textu (výklad, učebnica) a pomocou textu dostáva aj úlohy 

zamerané na nácvik a precvičenie učiva. Informácie v texte žiak vníma, hodnotí a podľa 

potreby a dôležitosti si ich zapamätáva, aby ich neskôr mohol využiť pri riešení problémov. Toto 

môže efektívne vykonať len v tom prípade, ak textu porozumie. Porozumenie textu je cieľavedomá 

činnosť, ktorá má vždy nejaký cieľ. Žiak väčšinou číta texty zamerané na učenie sa, v prevahe sú 



najmä informačné a súvislé texty. Vo voľnom čase sú to texty zamerané na uspokojovanie jeho 

záujmov. Na to, aby žiak čo najlepšie porozumel textu, je potrebné, aby 

rozvíjal svoju kompetenciu porozumenia textu. Úlohou učiteľa je pomôcť žiakovi v rozvoji jeho 

čitateľskej kompetencie. Žiak by nemal byť len pasívnym vykonávateľom učiteľových pokynov. 

Mal by aktívne konať, rozhodovať sa, riešiť problémy a hodnotiť výsledky svojho učenia sa. Žiak 

postupuje od pozorovania činnosti učiteľa cez pochopenie tejto činnosti k jej 

napodobňovaniu. Konečným cieľom je, aby žiak vykonával túto činnosť samostatne. Učiteľ žiaka v 

tomto procese podporuje. Miera učiteľovej podpory klesá s rastúcou zručnosťou žiaka pracovať s 

textom. Výsledkom nie je len zmena kvality vedomostí, ale tiež vzťah žiaka k učeniu. Rastie jeho 

motivácia i zodpovednosť za vlastné učenie sa. 

 

Ciele čitateľskej gramotnosti 

 

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 koordinátora čitateľskej gramotnosti (viď nižšie) a v pláne práce 

školskej knižnice sú zahrnuté plánované aktivity na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Opatrenia na 

zlepšenie čítania s porozumením a čítania vôbec majú vo svojich plánoch zapracované aj 

predmetové komisie. 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. 

 

Aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti:  

     Na dosiahnutie lepších výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti sa uskutočňujú 

nasledovné aktivity:  



- zlepšovanie kvality jazykového vyučovania, výstupných vedomostí a komunikačných schopností 

žiakov v cudzom jazyku  

- rozšírenie hodinovej dotácie cudzích jazykov (anglického jazyka)  

- používanie pracovných zošitov, učebníc zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti  

- využívanie školskej knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností  

- využívanie hodín čítania a literatúry na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

 

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.  

Zodpovední: všetci vyučujúci  

Termín: priebežne  

 

2. 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. 

Okrem bežnej práce s textom na hodinách slovenského jazyka realizujú vyučujúci primárneho 

vzdelávania aj iné aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti – tvorba leporel, ilustrácií, vlastnej 

knihy. 

 

3. Školská knižnica  

Zefektívniť prácu školskej knižnice, budovať školskú knižnicu ako odborné, informačné, študijné a 

čitateľské centrum najmä pre žiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy. 

Budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a mimo 

vyučovacích aktivít.  

Zodpovední: Mgr. Ľubica Učňová - koordinátor školskej knižnice + vedenie školy  

Termín: priebežne podľa plánu práce školskej knižnice 

Aktivity v školskej knižnici zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti :  

Projekt „Záložka do knihy spája školy“ – tvorba záložiek do kníh pre spolupracujúcu školu 

Projekt - Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice  "Deň Milana Rastislava Štefánika – 

zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity" 

Hodina hlasného čítania – hlasné čítanie knihy od Gabriely Futovej  

Vianočná rozprávka – čítanie príbehov s vianočnou tematikou 

Moja obľúbená kniha – beseda o obľúbenej knihe. 

Marec – mesiac knihy: čítanie s porozumením, tvorba leporel, kvíz o prečítanej knihe 

Keby som bol ilustrátor – tvorba ilustrácií k obľúbenej knihe 

Čitateľský maratón  



 

4. Školský časopis „Raketa“  

Činnosť redakčnej rady, žiaci tvoria vlastné príspevky, využívajú aj IKT;  

 Zodpovedný: Mgr. Dana Kováčová a Mgr. Zuzana Heczková  

Termín: priebežne podľa plánu práce 

 

5. 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.  

Zodpovední: všetci vyučujúci  

Termín: priebežne podľa termínov súťaží 

 

6. Práca s textom vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia  

Najväčší priestor na rozvoj čitateľskej gramotnosti je venovaný práve hodinám slovenského jazyka. 

Najväčší dôraz sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú 

gramotnosť, schopnosť argumentovať. Kľúčové jazykové kompetencie, ktoré sa majú rozvíjať, sú 

počúvanie, komunikácia (hovorenie), čítanie a písanie → s porozumením. Obsahové osnovanie 

predmetu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí, zručností, hodnôt 

a postojov zameraných na príjem (recepciu) umeleckého textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), 

jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Najdôležitejším prvkom v tejto koncepcii literárnej 

výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie ako všestranné osvojovanie umeleckého textu. Cieľom sa 

stáva rozvoj čitateľských schopností, ktoré ďaleko presahujú aspekt technického zvládnutia 

čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu. Vzdelávací štandard predmetu slovenský jazyk a 

literatúra uvádza poznávacie a čitateľské kompetencie, v ktorých sú okrem požiadaviek na techniku 

čítania uvedené jednotlivé analytické a interpretačné zručnosti, ktoré potrebuje žiak na to, aby 

porozumel prečítanému textu:  

 

1. Zostaviť osnovu prečítaného textu.  

2. Určiť hlavnú myšlienku prečítaného textu.  

3. Prerozprávať obsah prečítaného textu.  

4. Vyjadriť svoje pocity a zážitky z prečítaného textu.  

5. Vyhľadávať, identifikovať v literárnych textoch hlavné a vedľajšie postavy, literárne a jazykové 

prostriedky, vybrané pojmy a výrazy.  

6. Pri jednoduchom rozbore literárnych textov používať literárne pojmy.  



7. Hodnotiť postavy literárneho diela, určiť ich vzájomný vzťah.  

8. Odlišovať prozaické a básnické texty.  

9. Odlišovať umelecké a náučné texty.  

 

Pri výučbe cudzích jazykov dostávajú žiaci priestor na spracovanie témy prostredníctvom učebných 

úloh na vyjadrenie vlastného názoru, pocitov, vedomostí a skúseností v ústnej alebo písomnej 

podobe. Ďalej môžu začať pracovať na tvorivých úlohách alebo projektoch, využiť a spojiť nové 

poznatky s predchádzajúcimi a využívať aj medzipredmetové vzťahy. V predmete anglický jazyk 

boli objednané nové učebnice, v ktorých je posilnená oblasť čítania (Reading), čím sa zvýši priestor 

venovaný čitateľskej gramotnosti.  

Zodpovední: Mgr. Kováčová, Mgr. Kochanská, Mgr. Žlnková  

Termín: priebežne 

 

7. Práca s textom vo vzdelávacej oblasti Príroda a spoločnosť/ Človek a príroda  

Cieľom je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním 

súvisiacich tak, aby bolo schopné samostatne sa orientovať v informáciách a vedieť ich spracovávať 

objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. Na prvom stupni majú 

žiakov viesť k rozvoju schopnosti predmety prírodoveda a vlastiveda. Na druhom stupni sú to 

predmety biológia, chémia, fyzika a geografia. Žiaci majú okrem učebníc k dispozícii i pracovné 

listy, prezentácie, pracujú s textom v papierovej i elektronickej podobe. Na hodinách fyziky sa 

sústreďujú popri práci so súvislými textami aj na porozumenie nesúvislým textom (tabuľky, grafy, 

schémy a pod.). Text sa stáva východiskom pri získavaní nových poznatkov napríklad na hodinách 

chémie či biológie.  

Zodpovední: Mgr. Hamran, Mgr. Heczková, Mgr. Hluchá  

Termín: priebežne 

 

8. Práca s textom vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami  

Schopnosť žiakov pracovať s informáciami, jeden z cieľov výchovy a vzdelávania, sa postupne 

stáva nielen prostriedkom učenia sa v škole, ale aj poznávania mimo školy a naplnenia osobných 

záujmov a potrieb žiaka. Žiak rozvíja schopnosť porozumieť a ústne i písomne sa vyjadriť k 

matematickým záležitostiam, teda reprodukovať názvy a základné vlastnosti známych 

matematických objektov, vysvetľovať výpočty a výsledky (obvykle viac než jedným spôsobom), 

vysvetľovať záležitosti, ktoré sa týkajú vzájomných vzťahov a porozumieť ústnym i písomným 

vyjadreniam iných osôb o týchto záležitostiach.  

Zodpovední: Mgr. Hamran, Mgr. Košťálová, Mgr. Heczková  

Termín: priebežne 

 



9. Práca s textom vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť - predmet dejepis  

Na hodinách dejepisu sa čitateľská gramotnosť rozvíja okrem učebnice, pracovných listov aj 

prostredníctvom práce s písomnými prameňmi, ktorá rozvíja hlavne kritické myslenie žiakov. Žiaci 

prameň interpretujú, sú schopní argumentovať a prijať názor iného. Vedia sa orientovať v 

konkrétnych pojmoch a chápu ich význam.  

Zodpovední: Mgr. Žlnková, Mgr. Kochanská  

Termín: priebežne 

 

Plán rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov v šk. roku 2017/2018: 

September: 

Európsky deň jazykov – práca s textom v anglickom a slovenskom jazyku – 2. – 9. roč. 

Október:  

Fándlyho Memoriál – regionálna súťaž v prednese poézie a prózy 

Detský čin roka – čítanie súťažných ukážok 

Medzinárodný deň školských knižníc – vytváranie pozitívneho vzťahu ku knihám 

November: 

Šaliansky Maťko – príprava žiakov na školské kolo v prednese poézie a prózy 

December: 

Vianoce – udržiavanie vianočných tradícií – vianočné piesne a koledy, scénky 

Január: 

Hviezdoslavov Kubín - príprava žiakov na školské kolo v prednese poézie a prózy 

Február: 

Návšteva školskej knižnice – práca s knihou 

Marec: 

Marec – Mesiac knihy – prednáška v KŠK Karola Kmeťka v Nitre 

Noc s rozprávkou – aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

Apríl: 

Beseda so spisovateľom /podľa dohody/ - predstavenie autora a diela 

Veľká noc - udržiavanie veľkonočných tradícií – veľkonočné  piesne a básne 

Máj: 

Návšteva školskej knižnice - vytváranie pozitívneho vzťahu ku knihám 

Jún: 

Čitateľský maratón – súťaž o najkrajšie čítanie 

 

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

Našim cieľom je vrátiť žiakov späť ku knihe, naučiť ich čítaniu s porozumením, a hlavne 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.  

Využívanie čítania s porozumením, a tým aj jeho podpora, je v rámci vyučovacieho procesu 

absolútne neobmedzená. Nie je nutnosťou, aby učitelia obsiahli celú vyučovaciu hodinu v časovom 

rozsahu 45 minút. Aktivity na čitateľskú gramotnosť je možné využívať v rámci jednotlivých fáz na 

vyučovacej hodine. Napríklad v rámci motivácie je veľmi vhodné využiť texty, ktoré žiakom 

navodia atmosféru o čom bude hodina, čomu sa budú v rámci vyučovacieho procesu venovať a 

podobne. V rámci expozície je tiež možnosť využiť čítanie s porozumením, a tým, že za textom 

vždy nasledujú aj úlohy sa expozičná fáza zároveň prepája s fixačnou fázou a žiaci sa zapamätajú 

vyžadované poznatky oveľa jednoduchšie. Výnimku netvorí ani diagnostická fáza, ktorá môže mať 

formu práce na hodine či poprípade aj domácej úlohy, pričom jednotlivé texty a úlohy k nim môžu 

byť žiakom rozdané vo forme metodických listov, prípadne je možné zaslať deťom úlohy 

prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Ako sa hovorí: „Kreativite sa medze nekladú!“ a platí to 

aj pri tejto osvedčenej pedagogickej skúsenosti a jej využitia jednotlivými učiteľmi v praxi.  

 

Aplikácia rozvoja  finančnej gramotnosti 

 

Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.1 

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. Ekonomická kríza ukázala najmä to, že finančné povedomie širokej slovenskej 

populácie je nedostatočné. Extrémne rýchly vývoj trhu a stále väčšie nároky na spotrebiteľa 

prinášajú stresové okamžiky, v ktorých sa ľudia vo vzťahu k financiám rozhodujú nevhodne, čoho 

dôsledkom sú krízové situácie. Finančná gramotnosť je znalosť finančných nástrojov, ich 

fungovania a ich zmysluplného využívania. Budovanie vlastnej finančnej gramotnosti je veľmi 

dôležité. Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatnenie základných matematických princípov a 

postupov v každodennom kontexte doma i v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov, 

schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v 

každodenných situáciách– v podstate ide o matematickú gramotnosť. Žiaci  sa musia  naučiť  



orientovať  sa v situáciách  z bežného  každodenného  života, rozhodovať, zisťovať, porovnávať, 

poznávať riziká a riešiť každodenné problémy. 
 

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. 
 

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. Človek vo sfére peňazí 

Celková kompetencia Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí 

na ich zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie životných priorít a východísk 

zabezpečenia životných potrieb. 

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

životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia. 

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

prostriedkov jej vyjadrenia. 

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



chudoby a dedenia chudoby. 

Čiastková kompetencia 4: Popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v 

ekonomickej oblasti. 

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

 
 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

Celková kompetencia Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov 

osobných financiách. 

Čiastková kompetencia 1: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia. 

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

Čiastková kompetencia 3: Kontrolovať osobné informácie. 

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

Čiastková kompetencia 5: Vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu o finančných 

záležitostiach. 

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

 
 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem 

a práca 

Celková kompetencia Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb 

jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. 

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

Čiastková kompetencia 2: Porozumieť a orientovať sa v problematike zabezpečovania 

životných (ekonomických potrieb) jednotlivca a rodiny. 

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska 

uspokojovania životných potrieb. 

Čiastková kompetencia 4: Identifikovať zdroje osobných príjmov. 

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

peniazmi. 

Čiastková kompetencia 6: Opísať faktory ovplyvňujúce výšku čistej mzdy. 

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

inšpirovanie sa úspešnými osobnosťami a uplatňovanie ich postupov. 

 
 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

Celková kompetencia Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie 

hotovosti. 

Čiastková kompetencia 1: Vypracovať osobný finančný plán. 

Čiastková kompetencia 2: Vypracovať systém na udržiavanie a používanie 

finančných záznamov. Čiastková kompetencia 3: Popísať spôsob používania rôznych 

metód platenia. Čiastková kompetencia 4: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri 

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 

Celková kompetencia Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a 

zvládanie dlhu. 

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



Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť účel informácií o úverovej schopnosti a poznať 

oprávnenia žiadateľa o úver v súvislosti s informáciami o úverovej schopnosti. 

Čiastková kompetencia 3: Opísať spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zdĺžením alebo ako 

ich zvládnuť. 

Čiastková kompetencia 4: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebných 

úverov. 

 
 

6. Sporenie a investovanie 

Celková kompetencia Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými 

cieľmi. 

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

Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť, akým spôsobom investovanie buduje majetok a pomáha 

pri plnení finančných cieľov. 

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť investičné alternatívy. 

Čiastková kompetencia 4: Opísať spôsob nákupu a predaja investícií. 

Čiastková kompetencia 5: Vysvetliť vplyv daní na návratnosť investícií. 

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

 
 

7. Riadenie rizika a poistenie 

Celková kompetencia Používanie primeraných stratégií riadenia rizík. 

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

vysvetliť základné metódy riadenia rizík. 

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

rodiny. 

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

nepriaznivej situácie a staroby. 

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

poistením. Vymenovať povinné a nepovinné druhy verejného poistenia. Charakterizovať 

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

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

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

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

 
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. Človek vo sfére peňazí 
Celková kompetencia: Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na 

ich zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk 

zabezpečenia životných potrieb. 

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

potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia. 



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

prostriedkov jej vyjadrenia. 

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

dedenia chudoby. 

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

oblasti. 

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

 
 

Čiastková kompetencia 1: 

Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a financiami ako 

prostriedku ich zabezpečenia. 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

Úroveň 2: Vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním 

životných potrieb. Chápať funkciu peňazí ako prostriedku na ich zabezpečenie. 

5.r.- DEJ - Pamiatky v priestore a čase  

8.r. – BIO - Význam a ochrana neživej prírody  

9.r. – BIO - Globálne ekologické problémy, Životné prostredie organizmov a človeka, SJL- LIT -  

Štúrovci 

 
 

Čiastková kompetencia 2: 

Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia. 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

Úroveň 2: Opísať, čo znamená pojem ľudská práca. Pomenovať základné charakteristiky 

bohatstva a chudoby vo vzťahu k peniazom. Chápať postoj k životu ako zodpovednosť za seba a 

svojich blízkych. Uvedomiť si postavenie úspešných jednotlivcov a vymenovať príklady. 

5.r. – DEJ - Pamiatky v priestore a čase, SJL - veta 

6.r.-  OBN - Práva a povinnosti rodičov 

7.r. – BIO - Štruktúra ľudskej spoločnosti - Veľké spoločenské skupiny  

8.r.- OBN - Rodina 

 9.r. – SJL - literatúra- štúrovci 

 
 

Čiastková kompetencia 3: 

Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, chudoby a dedenia chudoby. 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

Úroveň 2: Vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny.  

 5.r. – DEJ- Človek si vytvára rodinu,  

7.r. – OBN – Osobnosť človeka 

8.r.- OBN - Manželstvo 

9.r.- SJL - literatúra- Bedári 

 

Čiastková kompetencia 4: 

Popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v ekonomickej oblasti.  

Očakávania, že absolvent je schopný: 

Úroveň 2: Uviesť príklady činnosti jednotlivcov a rodín v ekonomickej oblasti.  

6. r.- OBN – Viacgeneračné spolunažívanie   

7.r.- OBN - Zdravý štýl života v rodine 

8.r.- OBN – Zákon o rodine 

 

 



Čiastková kompetencia 5: 

Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne.  

 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

Úroveň 2: Poznať hodnotu vecí ako výsledku práce. Vedieť samostatne určiť približnú výšku 

finančného vyjadrenia hodnoty vecí a na základe toho prijímať nákupné rozhodnutia. Vedieť 

vyhodnotiť vplyv reklamy na spotrebu. 

6.r.- MAT - Slovné úlohy s desatinnými číslami 

7.r. – MAT - Riešenie slovných úloh z oblasti finančníctva 

8.r.- MAT - Slovné úlohy s praktickou problematikou 

9.r. – OBN - Peniaze a funkcie peňazí 

  

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

Celková kompetencia Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných 

financiách. 

Čiastková kompetencia 1: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia. Čiastková 

kompetencia 2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov. Čiastková kompetencia 3: 

Kontrolovať osobné informácie. 

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

Čiastková kompetencia 5: Vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu o finančných 

záležitostiach. 

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

 

Čiastková kompetencia 1: 

Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.  

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Popísať spôsoby, ako byť finančne zodpovedným dospelým človekom. Uviesť príklady 

prínosov finančnej zodpovednosti a strát spôsobených finančnou nezodpovednosťou. Inšpirovať sa 

príkladmi úspešných osobností. Uviesť príklady úspešných jednotlivcov na svojej plánovanej 

profesijnej ceste. 

7.r. – MAT - Riešenie slovných úloh z oblasti finančníctva 

8.r.- MAT - Percentá 

9.r. – SJL- literatúra- J. Eyrova 

 

Čiastková kompetencia 2: 

Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov.  

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia. Uviesť internetové a tlačové zdroje 

informácií o produktoch a vymenovať silné a slabé stránky každého z nich. 

5.r. – INF - Práca s informáciami 

6.r.- INF - Práca s informáciami 

7.r.- INF - Práca s informáciami  

8.r. – MAT - Percentá,  SJL- sloh - Opisný slohový postup,  

 9.r. – INF – Práca s informáciami  

 

Čiastková kompetencia 3: Kontrolovať osobné údaje a informácie.  

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Vymenovať kroky, ktoré môže jednotlivec podniknúť na ochranu svojich osobných 



údajov. Opísať problémy, ktoré sa môžu objaviť v prípade, že sa človek stane obeťou krádeže 

osobných údajov. Uviesť spôsoby, ktorými zlodeji môžu získať osobné údaje a informácie.  

5.r.- DEJ - Médiá 

6.r.- OBN - Občan 

7.r.- OBN - Sociálne problémy – extrémizmus, šikanovanie, vandalizmus 

8.r.- DEJ - Priemyselná revolúcia, OBN - Trestný čin, trestná zodpovednosť 

9.r.- INF - Práca s informáciami 

 

Čiastková kompetencia 4: 

Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov.  

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Zoradiť osobné finančné ciele podľa ich priority. Stanoviť si merateľné krátkodobé a 

strednodobé finančné ciele. Použiť finančnú alebo internetovú kalkulačku na stanovenie nákladov 

na dosiahnutie strednodobého cieľa. Zhodnotiť výsledky finančného rozhodnutia. Používať 

zodpovedné rozhodovanie pri strednodobých cieľoch. 

9.r.- OBN – Podnik a podnikanie 

 

 Čiastková kompetencia 5: 

Vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu o finančných záležitostiach.  

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných záležitostiach môže pomôcť 

predchádzať konfliktom. Identifikovať rozdiely medzi hodnotami a postojmi k peniazom u 

rovesníkov. 

8.r. –  OBN – Právne predpisy 

9.r. – OBN - Vlastníctvo 

 

Čiastková kompetencia 6: 

Vedieť stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebiteľov.  

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Vyhľadať si príslušný orgán na ochranu spotrebiteľov v mieste pobytu. Uviesť príklady 

klamlivých alebo zavádzajúcich obchodných praktík, ktoré zakazuje zákon o ochrane spotrebiteľa. 

Vysvetliť kroky pri riešení reklamácie podanej zákazníkom 

9.r.- SJL- sloh - Tlačivá, administratívny štýl, OBN - Spotrebiteľ 

 
 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a 

práca 

Celková kompetencia Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb 

jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. 

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

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

(ekonomických) potrieb jednotlivca a rodiny. 

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska 

uspokojovania životných potrieb. 

Čiastková kompetencia 4: Identifikovať zdroje osobných príjmov. 

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

Čiastková kompetencia 6: Opísať faktory ovplyvňujúce výšku čistej mzdy. 

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

sa úspešnými osobnosťami a uplatňovanie ich postupov. 



 
 

Čiastková kompetencia 1: 

Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny.  

5.r. – DEJ - Ľudia v pohybe; Sťahovanie, OBN - Príbuzní 

 

Čiastková kompetencia 2: 

Porozumieť a orientovať sa v problematike zabezpečovania životných (ekonomických) potrieb 

jednotlivca a rodiny. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Vysvetliť základné súvislosti zabezpečenia životných potrieb jednotlivca a rodiny. 

5. r. – OBN – Funkcie rodiny 

 
 

Čiastková kompetencia 3: 

Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska uspo uspokojovania životných potrieb. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Uviesť príklady, ako záujmy, poznatky a schopnosti jednotlivca môžu ovplyvniť výber 

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

počas života. Identifikovať internetové a tlačové zdroje informácií o pracovných miestach, 

kariére a podnikaní. Porovnať osobné zručnosti a záujmy s rozličnými kariérnymi 

možnosťami. 

9.r.- SJL- sloh - Životopis, OBN – Ako sa stať podnikateľom 

 
 

Čiastková kompetencia 4:  

Identifikovať zdroje osobných príjmov.  

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Vysvetliť pojem mzda. Uviesť príklady zdrojov príjmu iných než mzda (dar, 

provízia a zisk). 

6.r. – OBN – Euro- naša mena 

8.r. – MAT - Percentá,  

 9.r. – OBN- Ekonómia a ekonomika 

  
 

Čiastková kompetencia 5: 

Orientovať sa v modeloch zabezpečenia jednotlivca a rodiny peniazmi. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Vedieť popísať spôsob zabezpečenia peňazí vo vlastnej rodine a porovnať ho so 

zabezpečením v inej rodiny. 

5.r. – DEJ - Ľudské profesie 

8.r.- SJL - Slohové postupy 

9. r. – OBN - Vlastníctvo 

 

Čiastková kompetencia 6: 

Opísať faktory ovplyvňujúce výšku čistej mzdy. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Definovať daň a vysvetliť rozdiel medzi daňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmu. 

Uviesť príklad spôsobov, akými štát využíva príjmy z daní. 

 
 



Čiastková kompetencia 7: 

Poznať základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti, inšpirované úspešnými osobnosťami a 

uplatňovanie ich postupov. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Opísať úspešnosť v ekonomickej oblasti. Vedieť diskutovať o vzťahu morálky a 

peňazí. Uviesť príklad finančne úspešného človeka vo svojom okolí. 

6.r. – DEJ - Dávnoveké Grécko 

7.r.- DEJ - Svetové hospodárstvo, OBN - Spolupráca a súťaženie v sociálnej skupine 

 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi  

Celková kompetencia Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie 

hotovosti. 

Čiastková kompetencia 1: Vypracovať osobný finančný plán. 

Čiastková kompetencia 2: Vypracovať systém na udržiavanie a používanie finančných záznamov. 

Čiastková kompetencia 3: Popísať spôsob používania rôznych metód platenia. 

Čiastková kompetencia 4: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o 

nákupe. 

Čiastková kompetencia 5: Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu. 

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

  
 

Čiastková kompetencia 1:Vypracovať osobný finančný plán.  

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Vypracovať denník osobných príjmov a výdavkov. Opísať spôsob rozdelenia 

finančnej čiastky pripadajúcej na týždeň medzi jednotlivé finančné ciele - míňanie, sporenie a 

spoluúčasť. Diskutovať o prvkoch osobného rozpočtu, (príjmy, výdavky a úspory). 

Vypočítaťpercentá pripadajúce na hlavné kategórie výdavkov v rámci mesačného rodinného 

rozpočtu. 

5.r.- SJL – Číslovky, MAT - Počtové výkony s prirodzenými číslami  

6.r. – MAT - Sčítanie a odčítanie desatinných čísel 

7.r. – MAT - Riešenie slovných úloh z oblasti finančníctva 

8.r.- MAT - Slovné úlohy s praktickou problematikou 

9.r.- OBN - Hospodárenie podniku 

 
 

Čiastková kompetencia 2: 

Vypracovať systém na udržiavanie a používanie finančných záznamov. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Založiť si kartotéku informácií o produktoch v domácnosti, vrátane informácií o 

zárukách a ďalších finančných dokumentoch, ako sú účtovné doklady a výpisy z bankových 

účtov. 

9.r. – OBN - Banky a sporiteľne 

 
 

Čiastková kompetencia 3: 

Popísať spôsob používania rôznych metód platenia. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Opísať rôzne typy miestnych finančných inštitúcií. Vysvetliť, čím sa od seba líšia. 

Vysvetliť, ako fungujú šeky, debetné a kreditné karty. Diskutovať o výhodách a nevýhodách 

jednotlivých platobných metód. 

5. r. – SJL – Poštová poukážka 



9. r. – OBN - Banky a sporiteľne 

 

Čiastková kompetencia 4: 

Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Uplatniť zodpovedné rozhodovanie, primerané osobnému veku, pri nákupe. Vysvetliť 

vzťah medzi spôsobmi míňania peňazí a dosahovaním finančných cieľov. Uviesť príklady ako 

vonkajšie činitele (napr. marketing alebo reklamné techniky) môžu u rozličných jedincov 

ovplyvniť rozhodnutie, na čo minúť peniaze. Opísať spôsob rozhodovania pri sporení a míňaní 

finančných prostriedkov. Prekontrolovať daň z pridanej hodnoty na doklade o zaplatení nákupu.  

9.r. – OBN – Trhový mechanizmus,  

 
 

Čiastková kompetencia 5: 

Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Vysvetliť, ako sa vyhnúť problémom pri požičiavania si peňazí alebo predmetov vo 

vzťahu k ich hodnote. Uviesť príklady legálnych a nelegálnych postupov pri vymáhaní dlhov. 

8.r. – DEJ - Slovenské vysťahovalectvo 

9.r. – MAT - Slovné úlohy na percentá z oblasti finančníctva 

  
 

Čiastková kompetencia 6: 

Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebných úverov. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Uviesť príklady ochranných prvkov, vychádzajúcich zo zákonov o spotrebiteľských 

úveroch. 

9. r. – OBN – Spotreba a spotrebiteľ 

 
 

5. Úver a dlh  

Celková kompetencia Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie 

dlhu. 

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

Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť účel informácií o úverovej schopnosti a poznať oprávnenia 

žiadateľa o úver v súvislosti s informáciami o úverovej schopnosti. 

Čiastková kompetencia 3: Opísať spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zdĺžením alebo ako ich 

zvládnuť. 

Čiastková kompetencia 4: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebných úvero 

Čiastková kompetencia 1: 

Identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Vysvetliť, prečo finančné inštitúcie požičiavajú peniaze. Vymenovať nákupy na úver, 

ktoré dospelí bežne robia. Opísať výhody a nevýhody využívania úveru. Vysvetliť, prečo je 

používanie kreditnej karty určitou formou pôžičky. Vysvetliť, ako sa líšia debetné karty od 

kreditných kariet. 

9.r. –  OBN - Banky a sporiteľne 

 
 

 

Čiastková kompetencia 3: 

Opísať spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením (predĺžením) alebo ako ich zvládnuť. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Čiastková kompetencia 2: 



Vysvetliť, akým spôsobom investovanie zhodnocuje majetok a pomáha pri plnení finančných 

cieľov. Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Popísať hodnotu peňazí. Vysvetliť, ako môže rásť hodnota investície. Rozhodnúť, kedy 

investovať hotovosť na krátkodobé výdavky alebo na núdzové situácie. 

6.r.- OBN - Euro – naša mena 

7.r.- MAT - Eurá a centy 

9.r. – OBN - Peniaze a funkcie peňazí 

 

Čiastková kompetencia 4: 

Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebných úverov. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Uviesť príklady ochranných prvkov, vychádzajúcich zo zákonov o spotrebiteľských 

úveroch. 

9.r. –  OBN – Spotreba a spotrebiteľ  
 

 

6. Sporenie a investovanie 

Celková kompetencia Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými 

cieľmi. 

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

Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť, akým spôsobom investovanie zhodnocuje majetok a pomáha 

pri plnení finančných cieľov. 

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť investičné alternatívy. 

Čiastková kompetencia 4: Opísať spôsob nákupu a predaja investícií. 

Čiastková kompetencia 5: Vysvetliť vplyv daní na návratnosť investícií. 

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

 
 

Čiastková kompetencia 1: 

Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 1: Opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť. 

Úroveň 2: Uviesť príklady, ako sporenie môže zlepšiť finančnú prosperitu. Opísať pozitívne a 

negatívne stránky sporenia na krátkodobé a strednodobé ciele. Vysvetliť hodnotu a význam 

„núdzového fondu“. Vysvetliť, prečo je sporenie základným predpokladom pre investovanie. 

6. r. – Aritmetický priemer 

7.r. – DEJ - Svetové hospodárstvo 

 

Čiastková  kompetencia  2:  Vysvetliť,  akým  spôsobom investovanie  zhodnocuje majetok 

pomáha pri plnení finančných cieľov. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Popísať hodnotu peňazí. Vysvetliť, ako môže rásť hodnota investície. Rozhodnúť, kedy 

investovať hotovosť na krátkodobé výdavky alebo na núdzové situácie. 

6.r.- OBN - Euro – naša mena 

7.r.- MAT - Eurá a centy 

9.r. – OBN - Peniaze a funkcie peňazí 

Čiastková kompetencia 3:  

Zhodnotiť investičné alternatívy.  

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Uviesť príklad investície, ktorá umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k finančným 

prostriedkom. 



9.r. – OBN – Banky a sporiteľne 

 
 

Čiastková kompetencia 4: 

Opísať spôsob nákupu a predaja investícií. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Opísať rôzne zdroje investičných informácií - prospekty cenných papierov, on-line 

zdroje a finančné publikácie. 

5. r. – Vyhľadávanie na webe 

9.r. – OBN – Banky a sporiteľne 

 
 

 

Čiastková kompetencia 6: 

Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Vysvetliť, ako ochrana vkladov chráni investorov.  

9.r. – OBN – Banky a sporiteľne 

 

 

7. Riadenie rizika a poistenie 

Celková kompetencia Používanie primeraných stratégií riadenia rizík. 

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

vysvetliť základné metódy riadenia rizík. 

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

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

nepriaznivej situácie a staroby. 

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

poistením. Vymenovať povinné a nepovinné druhy verejného poistenia. Charakterizovať 

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

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

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

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

 
 

Čiastková kompetencia 1: 

Pochopiť pojem riziko, vedieť identifikovať základné druhy rizík a vysvetliť základné metódy 

riadenia rizík. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti. Popísať 

spôsoby, akými by sa dali znížiť rôzne druhy rizík alebo ako by sa im dalo úplne vyhnúť. 

Diskutovať o vzťahu medzi rizikom a poistením. 

7. r. - OBN - Konflikty v sociálnych skupinách a ich riešenia 

 
 

Čiastková kompetencia 2: 

Zohľadniť vplyv finančných kríz na hospodárenie jednotlivca a rodiny. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Vedieť vysvetliť existenciu vplyvov ekonomickej krízy na jednotlivca a rodinu.  

6.r.- DEJ- Každodenný život 
 

Čiastková kompetencia 3: 

Vysvetliť systém zabezpečenia pre prípad zdravotne a sociálne nepriaznivej situácie a 



staroby. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Vysvetliť na životných cykloch rodiny potrebu jej zabezpečenia prostredníctvom 

úspor v banke, verejného poistenia a potrebou životného poistenia. 

6. r. – INF - Získavať informácie z webových stránok a použiť ich vo svojich produktoch 

9.r. – OBN- Poisťovne, Nebankové subjekty 

 
 

Čiastková kompetencia 4: 

Vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným (komerčným) poistením. Vymenovať 

povinné a nepovinné druhy verejného poistenia. Charakterizovať zdravotné poistenie a 

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

poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Vysvetliť základný účel verejného poistenia, stručne charakterizovať zdravotné 

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

poistenie, úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. 

7. r. – OBN - Pátranie po informáciách a ich spracovanie 

9.r. – OBN- Poisťovne 

 
 

Čiastková kompetencia 5: 

Vysvetliť v rámci súkromného poistenia podstatu a význam poistenia majetku, zodpovednosti 

za spôsobené škody, úrazového a životného poistenia. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Vymenovať cennosti, ktoré sa bežne nachádzajú v domácnostiach. Opísať, akým 

spôsobom môžu byť tieto cenné predmety a majetkové hodnoty ohrozené alebo stratené. 

Opísať spôsoby ochrany cenných predmetov a majetkových hodnôt. Stručne charakterizovať 

oblasti, kde je človek vystavený možnosti úrazu. Vysvetliť podstatu a význam poistenia: 

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

9.r. – OBN- Ľudské potreby, Vlastníctvo



9. Učebný plán 

 

 

Inovovaný školský vzdelávací program pre 5. roč. od šk. r. 

2015/2016 do šk. r. 2019/2020  
 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet/ročník 5. 
2015/2016                           

6. 
2016/2017                           

7.      
2017/2018 

8.   
2018/2019 

9.  
2019/2020 

Spolu 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 

anglický jazyk 

druhý cudzí jazyk 

5                                    

                               

3+1 

- 

5  

                             

3+1 

- 

4+1                                

                                

3 

0+2 

5  

                            

3 

0+2 

5 

                          

3+1 

0+2 

24+1 

                            

15+3 

0+6 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 

informatika 

4+1 

1 

4+1 

1 

4+1 

1 

4+1 

1 

5 

0+1 

21+4 

4+1 

Človek a príroda fyzika 

chémia 

biológia 

- 

- 

2 

2 

- 

1+1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1+1 

1 

6 

5+1 

7+1 

Človek a 

spoločnosť 

dejepis 

geografia 

občianska náuka 

1 

2 

0+1 

1 

1+1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

6 

6+1 

4+1 

Človek a hodnoty náboženská 

výchova/ 

etická výchova 

1 

                                 

- 

1 

                              

- 

1 

                              

- 

1 

                              

- 

1 

                                

- 

5 

                                   

- 

Človek a svet 

práce 

technika 1 1 1 1 1 5 

Umenie a kultúra hudobná výchova 

výtvarná výchova 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

4 

5 

Zdravie a pohyb telesná a športová 

výchova 

2 2 2 2 2 10 

Základ  24 25 26 27 25 127 

Voliteľné hodiny  3 4 4 3 5 19 

Spolu  27 29 30 30 30 146 

 

 

 

 



Poznámky: 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom inovovaného ŠkVP pre žiakov ISCED 2. 

 

Využitie voliteľných hodín v 5. ročníku: 3 hodiny 

Anglický jazyk - časová dotácia je zvýšená o 1 vyučovaciu hodinu týždenne bez rozšírenia 
obsahu.  

- Vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu – zvýšiť kvalitu výkonu žiakov v 

rozvíjaní komunikačných kompetencií. predmety v triede, 

- množné číslo, 

- sloveso byť, 

- sloveso mať – zápor, otázka, 

- stupňovanie prídavných mien, 

- jednoduchý prítomný čas – zápor, otázka, 

- modálne sloveso can, can´t, 

- minulý čas slovesa can, can´t, 

- prítomný priebehový čas – zápor, otázka, 

- minulý čas slovesa mať, 

- minulý čas slovesa byť, 

- minulý čas pravidelných a nepravidelných slovies. 

 

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

obsahu.  

Vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu – zvýšiť kvalitu výkonu žiakov v riešení  

- riešenie jednoduchých slovných úloh, 

- precvičenie sčítania a odčítania prirodzených čísel, 

- porovnávanie a zaokrúhľovanie prirodzených čísel, 

- precvičenie násobenia a delenia prirodzených čísel v obore do 100, 

- poradia počtových výkonov v úlohách s prirodzenými číslami,  

-  zavedenie pojmu desatinného čísla a jednoduché operácie s nimi. 

 

Občianska  náuka – 1 hodina pridaná na vyučovanie občianskej výchovy 

Škola tvorí učebné osnovy školského vzdelávacieho programu pre  predmet občianska náuka, 

pričom rešpektuje štruktúru vzdelávacích štandardov (obsahový a výkonový). 

V 5. ročníku sme do iŠkVP pridali predmet Občianska náuka na dotvorenie profilácie školy. 

Témy vyučovacej hodiny sú zamerané na: 

- - život v rodine, 

- - základy zdravej výživy, 

- - vhodné spôsoby trávenia voľného času, 

- - triedny kolektív a základné roly žiakov v triede, 

- - socializáciu, 

- - základné spôsoby riešenia konfliktov, 

- - práva a povinnosti žiakov v škole, 

- - uvedomenie si najdôležitejších hodnôt svojho života. 

 

 

 

 



Poznámky: pre 6.ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom  pre príslušný predmet. 

Využitie voliteľných hodín: 4 hodiny 

Anglický jazyk - časová dotácia je zvýšená o 1 vyučovaciu hodinu týždenne bez rozšírenia 

obsahu.  

Vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu – zvýšiť kvalitu výkonu žiakov v 

rozvíjaní komunikačných kompetencií.  

Matematika - časová dotácia je zvýšená o 1 vyučovaciu hodinu týždenne bez rozšírenia obsahu.  

Vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu – zvýšiť kvalitu výkonu žiakov v riešení 

jednoduchých slovných úloh, v ktorých sa vyskytujú ako podnet dáta (tabuľky, diagramy, mapy, 

schémy), zvýšiť kvalitu výkonu žiakov pri konštrukciách rovinného geometrického útvaru, 

zvýšiť kvalitu výkonu žiakov pri voľbe stratégie riešenia úloh z bežného života.  

Biológia – časová dotácia je zvýšená o 1 vyučovaciu hodinu týždenne bez rozšírenia obsahu.  

Vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu – zvýšiť kvalitu výkonu žiakov v riešení 

Geografia- časová dotácia je zvýšená o 1 vyučovaciu hodinu týždenne bez rozšírenia obsahu.  

Vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu – zvýšiť kvalitu výkonu žiakov v riešení 

 

Poznámky: pre 7. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom  pre príslušný predmet. 

Využitie voliteľných hodín: 4 hodiny 

Slovenský jazyk a literatúra- 1 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 2. 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0.  

Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 

1 hodinu v 7. ročníku. Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu: 

rozvoj písanie  jazykových prejavov,  

plynulé čítanie  umeleckého a náučného textu  

 

Ruský jazyk  - nový predmet 2 hodiny – druhý cudzí jazyk 

 

Matematika - časová dotácia je zvýšená o 1 vyučovaciu hodinu týždenne bez rozšírenia obsahu.  

Vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu – zvýšiť kvalitu výkonu žiakov v riešení 

jednoduchých slovných úloh, v ktorých sa vyskytujú ako podnet dáta (tabuľky, diagramy, mapy, 

schémy), zvýšiť kvalitu výkonu žiakov pri konštrukciách rovinného geometrického útvaru, 

zvýšiť kvalitu výkonu žiakov pri voľbe stratégie riešenia úloh z bežného života.  

 

 

 

 



Inovovaný školský vzdelávací program pre 5. roč. od šk. r. 

2016/2017 do šk. r. 2020/2021  
 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet/ročník 5.   
2016/2017 

6. 
2017/2018 

7.    
2018/2019 

8.  
2019/2020 

9.   
2020/2021 

Spolu 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 

anglický jazyk 

druhý cudzí jazyk 

5  

                              

3+1 

- 

5  

                             

3+1 

- 

4+1 

                                

3 

0+2 

5  

                                

3 

0+2 

5 

                         

3+1 

0+2 

24+1 

                              

15+3 

0+6 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 

informatika 

4+1 

1 

4+1 

1 

4+1 

1 

4+1 

1 

5 

0+1 

21+4 

4+1 

Človek a príroda fyzika 

chémia 

biológia 

- 

- 

2 

2 

- 

1+1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1+1 

1 

6 

5+1 

7+1 

Človek a 

spoločnosť 

dejepis 

geografia 

občianska náuka 

1 

2 

0+1 

1 

1+1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

6 

6+1 

4+1 

Človek a hodnoty náboženská 

výchova/ 

etická výchova 

1                           

                              

- 

1 

                              

- 

1 

                                

- 

1 

                             

- 

1 

                               

- 

5 

                                        

- 

Človek a svet 

práce 

technika 1 1 1 1 1 5 

Umenie a kultúra hudobná výchova 

výtvarná výchova 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

4 

5 

Zdravie a pohyb telesná a športová 

výchova 

2 2 2 2 2 10 

Základ  24 25 26 27 25 127 

Voliteľné hodiny  3 4 4 3 5 19 

Spolu  27 29 30 30 30 146 

 

 

 

 

 

 

 



Poznámky: 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom  pre príslušný predmet. 

Využitie voliteľných hodín: 4 hodiny 

 

 

Anglický jazyk - časová dotácia je zvýšená o 1 vyučovaciu hodinu týždenne bez rozšírenia 

obsahu.  

Vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu – zvýšiť kvalitu výkonu žiakov v 

rozvíjaní komunikačných kompetencií.  

Matematika - časová dotácia je zvýšená o 1 vyučovaciu hodinu týždenne bez rozšírenia obsahu.  

Vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu – zvýšiť kvalitu výkonu žiakov v riešení 

jednoduchých slovných úloh, v ktorých sa vyskytujú ako podnet dáta (tabuľky, diagramy, mapy, 

schémy), zvýšiť kvalitu výkonu žiakov pri konštrukciách rovinného geometrického útvaru, 

zvýšiť kvalitu výkonu žiakov pri voľbe stratégie riešenia úloh z bežného života.  

Biológia – časová dotácia je zvýšená o 1 vyučovaciu hodinu týždenne bez rozšírenia obsahu.  

Vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu – zvýšiť kvalitu výkonu žiakov v riešení 

Geografia- časová dotácia je zvýšená o 1 vyučovaciu hodinu týždenne bez rozšírenia obsahu.  

Vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu – zvýšiť kvalitu výkonu žiakov v riešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inovovaný školský vzdelávací program pre 5. roč. od šk. r. 

2017/2018 do šk. r. 2021/2022  
 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet/ročník 5.     
2017/2018 

6.  
2018/2019 

7. 
2019/2020 

8. 
2020/2021 

9. 
2021/2022 

Spolu 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 

anglický jazyk 

druhý cudzí jazyk 

5  

                         

3 

- 

5  

                         

3 

- 

4+1 

                              

3 

- 

5  

                            

3 

- 

5 

                          

3 

- 

24+1 

                          

15 

- 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 

informatika 

4+1 

1+1 

4+1 

1+1 

4+1 

1+1 

4+1 

1+1 

5 

0+2 

21+4 

4+6 

Človek a príroda fyzika 

chémia 

biológia 

- 

- 

2 

2 

- 

1+1 

1 

2 

2 

2 

2 

1+1 

1 

1+1 

1+1 

6 

5+1 

7+3 

Človek a 

spoločnosť 

dejepis 

geografia 

občianska náuka 

1 

2 

0+1 

1 

1+1 

1 

1 

1+1 

1 

1 

1 

1 

2+1 

1 

1 

6+1 

6+2 

4+1 

Človek a hodnoty náboženská 

výchova/ 

etická výchova 

1 

                              

- 

1 

                              

- 

1 

                              

- 

1 

                             

- 

1 

                              

- 

5 

                                  

- 

Človek a svet 

práce 

technika 1 1 1 1 1 5 

Umenie a kultúra hudobná výchova 

výtvarná výchova 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

4 

5 

Zdravie a pohyb telesná a športová 

výchova 

2 2 2 2 2 10 

Základ  24 25 26 27 25 127 

Voliteľné hodiny  3 4 4 3 5 19 

Spolu  27 29 30 30 30 146 

 

 

Poznámky: 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom  pre príslušný predmet. 

Využitie voliteľných hodín: 3hodiny 

Informatika -1 

časová dotácia je zvýšená o 1 vyučovaciu hodinu týždenne bez rozšírenia obsahu.  



Vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu – zvýšiť kvalitu výkonu na vypracovanie 

projektov 
 

Občianska náuka -1 
časová dotácia je zvýšená o 1 vyučovaciu hodinu týždenne bez rozšírenia obsahu.  
Vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu – zvýšiť kvalitu výkonu, hlavne 

správanie žiakov, pravidlá správania,  
 
 

 

Matematika - časová dotácia je zvýšená o 1 vyučovaciu hodinu týždenne bez rozšírenia obsahu.  
Vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu – zvýšiť kvalitu výkonu žiakov v riešení 

jednoduchých slovných úloh, v ktorých sa vyskytujú ako podnet dáta (tabuľky, diagramy, mapy, schémy), 

zvýšiť kvalitu výkonu žiakov pri konštrukciách rovinného geometrického útvaru, zvýšiť kvalitu výkonu 

žiakov pri voľbe stratégie riešenia úloh z bežného života.  

 

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. 

(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. Triedy na druhom stupni školy sa delia alebo spájajú na skupiny chlapcov a skupiny 

dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25. Ak počet žiakov v skupine 

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

(6) Na vyučovanie predmetu technika možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a 

vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17. 

Prierezové témy máme vhodne začlenené do jednotlivých predmetov alebo ich vyučujeme 

formou kurzov prípadne cvičení. 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

Spájané hodiny na 5.-9. 

Predmet a ročník Deň Vyučovacia 

hodina 

Časová dotácia 

za týždeň 

TSV 5., 6. + OBN 5., 6.* Pondelok 5., 6. 1 hod. 

TSV 7., 8., 9. + OBN 7., 8., 9.* Utorok 5., 6. 1 hod. 

TSV 5., 6. + NAV 5., 6*. Streda 5., 6. 1 hod. 

TSV 7., 8., 9. + NAV 7., 8., 9.* Piatok 5., 6. 1 hod. 

 

* Vyučovacie hodiny TSV, OBN a NAV sú delené na skupiny chlapcov a dievčatá. 

 

Spájané hodiny – integrovaný žiak s MP - variant A – 5., 6., 7., 8. roč. 

Predmet a ročník Deň Vyučovacia 

hodina 

Časová dotácia 

za týždeň 

PVC 8.B + PVC 6. Pondelok 3. 1 hod. 

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

PVC 8.B + PVC 7. + PVC 8. Utorok 1. 2 hod. 

Štvrtok 3. 

PVC 8.B + PVC 7. Streda 3. 1 hod. 

PVC 8.B + PVC 8. Piatok 2. 1 hod. 

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

SJL 8.B + SJL 5. Utorok 2. 1 hod. 

SJL 6. + SJL 8. Utorok 3. 1 hod. 

HUV 8. + HUV 8.B Streda 6. 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 

 
Podľa zákona 245/2008 Z. z. v § 16 ods. 3) 

 

a) nižšie stredné vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka 

ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej 

školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou v znení – Žiak 

získal nižšie stredné vzdelanie. 

 

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

vysvedčení z príslušného ročníka sa mu do doložky uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie“. 

 

Podľa § 22 príslušného zákona  vymedzuje podmienky ukončenie plnenia povinnej školskej 

dochádzky nasledovne: 

 

1. Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej 

školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa tohto zákona  

alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku. 

2. Žiakovi ôsmeho ročníka vzdelávacieho programu základnej školy, ktorý dovŕšil 16 rokov 

veku, riaditeľ školy umožní ukončiť deviaty ročník a získať nižšie stredné vzdelanie, ak 

je predpoklad úspešného ukončenia najneskôr do konca školského roka, v ktorom žiak 

dovŕši 17. rok jeho veku. 

Individuálne začlenení žiaci v základnej škole 

 

Za žiaka so zdravotným znevýhodnením v základnej škole je možné považovať len 

takého žiaka, ktorému príslušné poradenské zariadenie po diagnostických vyšetreniach vydalo 

písomné vyjadrenie k školskému začleneniu (§ 11 ods. 10 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.). 

Písomné vyjadrenie k školskému začleneniu je súčasťou formulára Návrh na prijatie žiaka so 

ŠVVP do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do základnej školy a do strednej školy – 

formulár schválený MŠ SR pod č. CD-2008-17271/37405-1:914 dňa 24. 10. 2008 s platnosťou 

od 01. 01. 2009. 

Integrovaný žiak so ŠVVP –  je v triede základnej školy vzdelávaný podľa individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským 

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

týmto programom oboznámiť. 

 

Hodnotenie žiakov   s mentálnym postihnutím  podľa MP 19/2015 nasledovne: 

 

Čl. 4 bod 8   Celkové hodnotenie žiaka sa vo všetkých ročníkoch na konci prvého polroka  

a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: a) prospel-a, b) neprospel -a. 

 

Čl. 5 bod 10  Úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym 

postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. žiak získa primárne vzdelávanie. 

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“.  

  



Čl 5 bod 11 V doložke vysvedčenia žiaka so zdravotným znevýhodnením sa uvedie  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.  

 

Doložka 

Žiakom, ktorí sa vzdelávajú integrovanou formou vo všetkých predmetoch, sa do doložky 

uvedie: „Bol/a vzdelávaná/ý podľa individuálneho vzdelávacieho programu.“ a ak len v určitom 

predmete, uvedie sa „Bol/a vzdelávaná/ý podľa individuálneho vzdelávacieho programu 

v predmete . . . .“. 

 

11. Personálne zabezpečenie  

 
Vychádzame z požiadaviek ŠVP a z vlastných podmienok školy. 

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci 

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ, zástupkyňa ZŠ, zástupkyňa MŠ 

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 

Učiteľ, vychovávateľ, asistent učiteľa 

Spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné 

požiadavky stanovené platnou legislatívou. Pre žiakov so ŠVVP je nevyhnutná práca asistenta 

učiteľa. 

Odborní zamestnanci 

Špeciálny pedagóg 

Spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon odbornej činnosti a kvalifikačné požiadavky 

stanovené platnou legislatívou pri poskytovaní psychologickej, logopedickej, špeciálno-

pedagogickej, liečebno-pedagogickej starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a 

prevencie.  

 

 



Pedagogický zbor 

Pedagogický zbor tvorí najsilnejšiu stránku školy. 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, na druhom stupni 10 učiteľov, v ŠKD pracuje jedna vychovávateľka. 

 Výchovná poradkyňa sa orientuje predovšetkým na profesijnú orientáciu žiakov, sleduje 

výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, koordinuje celoštátne Testovanie deviatakov a piatakov. 

Rodičom aj žiakom je nápomocná pri výbere SŠ. 

 

 Špeciálna pedagogička zabezpečuje evidenciu a odbornú pomoc žiakom so ŠVVP a ich 

rodičom, spolupracuje s CPPP pri zabezpečení odborného psychologického vyšetrenia žiakov, 

zabezpečuje metodickú pomoc pedagogickým zamestnancom pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP 

a začlenených žiakov a pri tvorbe IVVP. 

 

 Poradné orgány  jednotlivé PK - 3 majú svojich vedúcich, stretávajú sa  podľa vopred 

vypracovaného plánu práce. PK pre spoločenskovedné predmety, PK pre prírodovedné predmety, 

PK špeciálna pedagogika.  

 

 Na škole majú nezastupiteľnú úlohu aj koordinátor primárnej prevencie drogových 

závislostí, koordinátor školy podporujúcej zdravie, environmentálnej výchovy, koordinátor 

informatizácie a koordinátor školského vzdelávacieho programu, ktorí realizujú projekty 

a aktivity súvisiace s danou oblasťou a koordinujú činnosť ostatných pedagógov. 

 
Pri vzdelávaní žiakov s VPU môže pôsobiť asistent učiteľa. Jeho pracovná náplň môže 

vychádzať z nasledujúcich činností: 
- bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, 
- uľahčovanie adaptácie žiaka na prostredie školy a pomáhanie prekonávania bariér, 

ktoré plynú z narušenia, 
- spoluorganizovanie činnosti žiaka počas vyučovania v súlade s pokynmi učiteľa, 
- vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok zameraného na žiakov s VPU, 
- pomáhanie pri príprave učebných pomôcok, 
- spolupráca pri voľno-časových aktivitách organizovaných školou, 
- spolupráca s rodinou žiaka, 
- v prípade potreby oboznamovanie sa so zdravotným stavom žiaka. 
 

 

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, odborných učebniach a ďalších priestoroch školy zriadených podľa 

platnej legislatívy. Odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy, sú vybavené 

didaktickou technikou, počítačmi, notebookmi, dataprojektormi, interaktívnymi tabuľami.  
 

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 (priestor pre prípravnú prácu učiteľov a odkladanie pomôcok)  

 

c) pre nepedagogických zamestnancov školy: 

 kancelária  

 

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, 

počítačová trieda, knižnica 

 veľká telocvičňa 

 multifunkčné ihrisko 

 posilňovňa 

 futbalové  ihrisko  

 školský pozemok  
 
h) spoločné priestory  

 školská jedáleň  

 materská škola 

 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 (sú vypracované pravidlá BOZ v 

jednotlivých predmetoch TSV, THD, INF), 

5. Výchovnú činnosť žiakov v rámci Ochrany človeka a prírody (účelové cvičeni). 

 

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 je 

posilnený dvoma vyučujúcimi. 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.  

 

Nižšie sekundárne vzdelávanie  
 

- 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, 

- v hodnotení správania žiakov sa neprihliada na prospech v predmetoch, 

- škola nehodnotí správanie žiaka mimo školy, 

- pri hodnotení správania vychádza škola zo základných, spoločenských, etických a hygienických 

noriem slušného správania, ktorých základy sú súčasťou školského poriadku školy. 

 

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: 

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. 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. Schvaľuje ho riaditeľ školy. 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 poruchy a tej prispôsobujú i 

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

žiakov so špeciálnymi 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  

a pristupujú  individuálne.  

 

Individuálny vzdelávací program 

 

1.Škola pre  začlenených žiakov so ŠVVP, vytvára pre nich podmienky 

prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho programu alebo prostredníctvom 

vzdelávacích programov určených pre školy, ktoré vzdelávajú žiakov so ŠVVP. 

 



2. Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracuje škola podľa Pokynov na 

vyplnenie Formulára Návrh na vzdelávanie. V pokynoch je uvedené, čo má IVP 

obsahovať, kto a ako ho vypracováva, kedy a ako sa môže meniť, kto ho podpisuje a 

literatúra, z ktorej možno vychádzať. 

 

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

školského roka. Podľa potreby sa môže upravovať a doplňovať. Zmeny je potrebné 

konzultovať so všetkými zainteresovanými osobami. 

 
 

Na nižšom strednom  stupni vzdelávame žiakov s rôznymi formami zdravotného znevýhodnenia.  

1. Žiakov  so zdravotným postihnutím  

 

Žiaci s mentálnym postihnutím – variant A- s ľahkým, stupňom mentálneho postihnutia integrovaní 

v bežných triedach v reformných ročníkoch: 

 

Vzdelávací program pre žiakov s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia 2016 

5.ročník-  2 žiaci  

6.ročník- 1 žiačka  

7. ročník – 2 žiaci 

 

Do kategórie žiakov so ŠVVP patria: 

2. Žiaci   zo sociálne znevýhodneného prostredia  

 

 

17/1. Žiaci   mentálnym postihnutím 

 
Pri výchove a vzdelávaní  žiakov so zdravotným znevýhodnením  postupujeme  podľa 

vzdelávacích programov pre  žiakov s mentálnym postihnutím. V ročníkoch 5. – 7. sa vzdeláva 5 

žiakov s mentálnym postihnutím. V zmysle platnej legislatívy sú žiaci vzdelávaní podľa 

individuálnych vzdelávacích programov (IVP). IVVP je vypracovaný na základe VP pre žiakov 

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia.  

 

Primárne vzdelávanie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 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 intrapersonálnych a 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. 

 

1. Stupeň vzdelania  

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym 

postihnutím, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

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  ISCED 1. 

2. Profil absolventa  

 
Absolvent má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej, kultúrnej a 

mediálnej gramotnosti.  

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

disponuje na primeranej úrovni s nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami:  

 

– pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa,  

 

– vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho narušenej 

komunikačnej schopnosti v materinskom, štátnom jazyku,  

 
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,  

 

– chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať vzťahy medzi 

predmetmi a javmi,  

– chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia,  

 

– 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,  

 

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

 

 

– rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,  

 

– vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň vo vývine 

jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie),  

 

– využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách,  

 
má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr,  

 

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

 

 

3. Vzdelávacie oblasti 

 

Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je 

rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových 

kompetencií.  

Vzdelávacie oblasti pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovacie predmety 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA  

 
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNEJ 

SCHOPNOSTI  

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH 

ZRUČNOSTÍ  
 

MATEMATIKA A PRÁCA S 

INFORMÁCIAMI  

 

MATEMATIKA  

INFORMATIKA  
 

ČLOVEK A PRÍRODA  

 
VECNÉ UČENIE  

FYZIKA  

CHÉMIA  

BIOLÓGIA  
 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ  

 
VLASTIVEDA  

DEJEPIS  

GEOGRAFIA  

OBČIANSKA NÁUKA  
 

ČLOVEK A HODNOTY  

 
ETICKÁ VÝCHOVA /  

NÁBOŽENSKÁ 

VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO  

ČLOVEK A SVET PRÁCE  

 
PRACOVNÉ VYUČOVANIE  

 

UMENIE A KULTÚRA  

 
HUDOBNÁ VÝCHOVA  

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  
 

ZDRAVIE A POHYB  

 
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA  

 



Vzdelávacie štandardy 

Pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia nie sú určené vzdelávacie štandardy. 

 

4. Rámcové učebné plány 

 
Rámcový učebný plán vymedzuje voliteľné (disponibilné) hodiny, ktoré škola konkretizuje vo 

svojom školskom vzdelávacom programe nasledovne: navýši hodinovú dotáciu existujúcim 

vyučovacím predmetom ŠVP a/alebo vytvorí nový vyučovací predmet, ktorému pridelí časovú 

dotáciu. Poznámky k rámcovému učebnému plánu sú pre školu záväzné, môže si však v rámci 

svojho učebného plánu vytvoriť ďalšie poznámky podľa svojich potrieb a možností. 

 

 

5.Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia  

 
Dôležité postavenie vo výchovno-vzdelávacom procese má pracovné vyučovanie. Na pracovnom 

vyučovaní žiaci pracujú samostatne alebo v skupinkách buď na školskom políčku, v cvičnej 

školskej kuchynke alebo v učebni na pracovné vyučovanie. Pracovné vyučovanie sa nedelí so 

žiadnym predmetom.   

Žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia sú vzdelávaní v triedach základnej školy spolu 

s intaktnými  žiakmi, formou školskej integrácii.  

 

Výchova a vzdelávanie žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

 

Vyučujúci využívajú pri práci so žiakmi rôznorodé metódy a formy práce,   pracujú so žiakmi 

v skupinkách, žiaci medzi sebou spolupracujú, čo umožňuje diferenciáciu a individualizáciu 

výchovy a vzdelávania, deľbu práce, komunikáciu, vzájomnú pomoc a včleňovanie žiaka s 

mentálnym postihnutím do kolektívu triedy. 
Žiakom umožňujeme  na vyučovaní používať špeciálne kompenzačné  učebné pomôcky, ktoré mu 

uľahčia edukáciu. 

 

 Pri vypracúvaní  (IVP) je potrebné vychádzať zo Vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia, z jeho obsahu vzdelávania. Rámcový učebný plán tohto žiaka je 

rovnaký ako u žiakov bežnej triedy.  

 

Vo vyučovacích predmetoch hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova 

a náboženská výchova sa vzdelávajú žiaci podľa obsahu vzdelávania žiakov bežnej triedy.  

 

Ak je v týchto vyučovacích predmetoch potrebné žiakovi redukovať učivo, uvádza sa v jeho IVP.  

 

Vlastiveda je integrovaný predmet v 4. až 6. ročníku, prostredníctvom ktorého žiaci s mentálnym 

postihnutím získavajú základné poznatky z oblasti prírodovedných a spoločenskovedných odborov. 

Preto sa predmet vlastiveda vyučuje vtedy, keď majú žiaci bežnej triedy predmet vlastivedu a 

prírodovedu.  

Pri výchove a vzdelávaní žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v školskej integrácii sa 

používa triedna dokumentácia pre bežné základné školy.  

 

 

Pri hodnotení žiaka sa postupuje podľa metodického pokynu na hodnotenie žiakov s mentálnym 

postihnutím č. 19/2015.  Žiaci sú v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný, dostávajú 



rovnaké vysvedčenie ako ostatní žiaci bežnej triedy. V doložke vysvedčenia žiaka sa uvedie 

informácia, že žiak bol vzdelávaný podľa variantu A.“  

 

Úprava podmienok pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami –  

A variant 

 
Počet a skladba navýšených hodín integrovaných žiakov s MP – variant A podľa rozvrhu kmeňovej 

triedy v šk. r. 2017/2018 v reformných ročníkoch - úpravy RUP podľa intaktných žiakov 

5. ročník 

Predmet občianska náuka – OBN: 

• navýšený o 1 hod./týždenne podľa rozvrhu kmeňovej triedy, 

• žiaci postupujú podľa iŠkVP, iUO pre 5. roč. – ISCED 2, 

• vyučovací proces OBN prebieha na vyučovacej hodine OBN intaktných žiakov v kmeňovej  

               triede. 

Integrovaní žiaci s MP – variant A 5. ročníka v predmetoch HUV, VYV, TSV, NAV postupujú podľa 

iŠkVP, iUO pre 5. roč. ISCED 2. 

Počet a skladba vyučovacích hodín žiakov s MP – variant A v reformnom 5. ročníku je dodržaná 

podľa učebného plánu intaktných žiakov kmeňovej triedy. 

6. ročník 

Predmet vlastiveda – VLA: 

• navýšený o 2 hod./týždenne podľa rozvrhu kmeňovej triedy, 

• žiaci postupujú podľa iŠkVP, iUO pre žiakov s MP – variant A pre 6. ročník, 

• vyučovací proces VLA prebieha na vyučovacích hodinách FYZ intaktných žiakov v 

kmeňovej triede. 

Predmet občianska náuka – OBN: 

• navýšený o 1 hod./týždenne podľa rozvrhu kmeňovej triedy, 

• žiaci postupujú podľa iŠkVP, iUO pre 6. ročník – ISCED 2, 

• vyučovací proces OBN prebieha na vyučovacej hodine OBN intaktných žiakov v kmeňovej 

triede. 

Integrovaní žiaci s MP – variant A 6. ročníka v predmetoch HUV, VYV, TSV, NAV postupujú podľa 

iŠkVP, iUO pre 6. roč. ISCED 2. 

Počet a skladba vyučovacích hodín žiakov s MP – variant A v reformnom 6. ročníku je dodržaná 

podľa učebného plánu intaktných žiakov kmeňovej triedy. 

7. ročník 

Predmet biológia – BIO: 

• navýšený o 2 hod./týždenne podľa rozvrhu kmeňovej triedy, 

• žiaci postupujú podľa iŠkVP, iUO pre žiakov s MP – variant A – ISCED 1, 

• vyučovací proces BIO prebieha na hodinách vyučovací proces BIO prebieha na hodinách 

CHE intaktných žiakov v kmeňovej triede. 

 

Integrovaní žiaci s MP – variant A 7. ročníka v predmetoch HUV, VYV, TSV, NAV postupujú podľa 

iŠkVP, iUO pre 7. roč. ISCED 2. 

Počet a skladba vyučovacích hodín žiakov s MP – variant A v reformnom 7. ročníku je dodržaná 

podľa učebného plánu intaktných žiakov kmeňovej triedy. 

 

 

Kompenzačné pomôcky pre žiakov s LMP 

 

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 tieto špeciálne pomôcky: počítač, notebook, 

korekcia gramatiky v počítači, kalkulačka, počítadlo, CD prehrávač, názorné pomôcky, 



obrázková abeceda, malá násobilka, kocky s písmenkami, kartičky s malou násobilkou, výukové 

programy, mapy, špeciálne pracovné listy a učebnice pre jednotlivé ročníky ŠZŠ. 

 

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, 

- slovníky, pravidlá slovenského pravopisu, kalkulačka pre žiakov s vývinovými poruchami 

učenia v čase, kedy ich nesmú používať ostatní žiaci (napr. pri bežnom overovaní vedomostí, pri 

testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ). 

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 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 2. stupni ZŠ upravený text, ktorý sa má žiak naučiť, cvičenie alebo test, ktoré má 

vypracovať, miesto diktátu pripraví text na dopĺňanie.  

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 zo ŠVVP. Ich výchovu a vzdelávanie sleduje a koordinuje 

výchovný poradca v spolupráci s vyučujúcimi, triednym učiteľom, rodičmi, CPPPaP v Nitre.  

 

Organizácia vyučovania žiakov  

 

V 5., 6., 7., 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. Žiaci  4. ročníka sa vyučujú podľa ŠVP 

ISCED 1   schváleného pedagogickou radou a radou 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. Každá trieda má svoj vlastný 

rozvrh hodín, ale z dôvodu nižších počtov žiakov v jednotlivých ročníkov spájame ročníky podľa 

platnej legislatívy. 

 

Spájané hodiny – integrovaných žiakov s ĽMP - variant A – 5., 6., 7. ročník, spolu so 4. 

ročníkom 

 

Pracovné vyučovanie 

1 hodina týždenne: PVC 8.B + PVC 6..; PVC 8.B + PVC 7.; PVC 4. + PVC 6. 

2 hodiny týždenne - PVC 8.B + PVC 7. + PVC 8. 

Slovenský jazyk a literatúra - SJL 8.B + SJL 5.; SJL 6. + SJL 8. 



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 ďalej od okna ako aj od okna na chodbu, 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.  

- Oboznámenie spolužiakov s rozdielnym spôsobom hodnotenia žiaka.  

- 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.  

 

 



Dĺžka výchovy a vzdelávania  

Žiak s mentálnym postihnutím variant A sa vzdeláva 9 rokov  má deväť ročníkov s možnosťou 

zriadenia prípravného ročníka. 

 

 

17/2. Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 
 

Na základe zmeny v legislatíve, POP 2016/17- Zákonom č. 188/2015 Z. z.,  § 107 – výchova a 

vzdelávanie detí a žiakov zo SZP. Diagnostika žiakov  zo SZP sa uskutočnila psychologickým 

vyšetrením 9/2016. 

V 5.ročníku máme štyroch žiakov, v 6. ročníku dvoch žiakov a v 7. ročníku dvoch žiakov zo 

SZP. 

 

Žiaci so SZP v ZŠ s MŠ Lužianky sa vzdelávajú v bežných triedach spoločne s ostatnými žiakmi 

školy vo všetkých predmetoch - bez potreby vypracovania IVP pre žiakov so SZP na základe 

odporúčaní diagnostických vyšetrení.  

 

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. 

 

 

Kompenzačné pomôcky pre žiakov so 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, 

 časopisy, počítačové programy...), 

 pomôcky na rozvoj vnímania, pozornosti, pamäti, vôle, 

 pomôcky na rozvoj jemnej motoriky, 

 pomôcky motivačné. 



Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP je prostredníctvom eliminácie alebo 

odstránenia hendikepov vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia (napr. komunikačné 

schopnosti, kultúrne a sociálne vylúčenie, hygienické návyky,...), dosiahnuť primeraný rozvoj ich 

schopností. 

Uskutočňuje sa: 

 v školách v bežných triedach spoločne s ostatnými žiakmi školy, pričom niektoré (pre 

neho problémové) vyučovacie predmety môže žiak absolvovať v rámci individuálneho 

vzdelávacieho programu, 

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, 

 realizovať celodenný výchovný systém, ktorý predlžuje čas dieťaťa v motivujúcom 

školskom prostredí a umožňuje mu zmysluplne stráviť voľný čas a pripravovať sa 

na vyučovanie, 

 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 národnostných menšín, 

 realizovať programy orientované na zlepšenie spolupráce rodičov, rómskych detí 

so základnou školou, 

 vytvoriť alternatívne učebné osnovy, ktoré bude môcť škola použiť pri prispôsobovaní 

obsahu výučby rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (redukcia obsahu, 

praktickejšia orientácia, učenie zážitkovou metódou, alternatívne formy vzdelávania – 

animácia), zároveň treba prijať opatrenia, ktoré zabránia zneužitiu týchto osnov 

na vytváranie segregovaných tried, 

 implementovať ako súčasť školského vzdelávacieho programu vzdelávacie programy 

multikultúrnej výchovy a výchovy proti predsudkom. 

Ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania žiaka so SZP sú rôzneho druhu, 

predovšetkým: 

a. zabezpečenie odborného prístupu vo vzdelávaní – včasná špeciálnopedagogická, 

psychologická, medicínska diagnostika, vzdelávanie podľa individuálneho výchovno-

vzdelávacieho programu, individuálna a skupinová práca so žiakom, používanie 

špeciálnych metód a foriem vyučovania, zaradenie špecifických vyučovacích predmetov, 

špecifický postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov, aplikácia alternatívnych foriem 

komunikácie, úzka spolupráca s rodičmi a iné, podľa individuálnej potreby konkrétneho 

žiaka, vyplývajúcej z odbornej diagnostiky, 

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

kompenzačné pomôcky, prístroje, úpravy prostredia (napr. bezbariérový prístup) a iné, 



c. personálne, t.j. odborný servis špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa, ďalej nižší počet 

žiakov v triede, v prípade individuálnej integrácie zníženie maximálneho počtu žiakov 

v triede, odborná príprava učiteľov, spolupráca s CPPPaP Nitra, CŠPP Nitra; 

d. finančné na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a personálnych 

podmienok. 

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, časopisy, 

počítačové programy, pomôcky na rozvoj vnímania, pozornosti, pamäti, vôle, pomôcky na rozvoj 

jemnej motoriky, 

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. 

 

Pri hodnotení a  klasifikácii výsledkov žiakov budeme postupovať podľa Metodického 

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

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

školského psychológa a Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

 

 

Spolupráca s 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.    

 

 

Hlavné ciele a úlohy na školský rok 2017/2018 

 
o Realizovať inkluzívne vzdelávanie žiakov s využitím špecifických metód výučby. 

o 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. 

o  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. 

o 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. 

o Žiakov so zdravotným znevýhodnením, individuálne začlenených v bežnej triede, 

vzdelávať podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 

o Pri vypracúvaní individuálneho vzdelávacieho programu pre zdravotne 

znevýhodnených žiakov spolupracovať s poradenským zariadením, ktoré žiaka 

diagnostikovalo. 

o Naďalej zabezpečovať personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky 

na vzdelávanie žiakov v školskej integrácii. 

o 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. 

o 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. 

o  Zintenzívniť poradenskú a osvetovú činnosť pedagogických zamestnancov škôl 

pre zákonných zástupcov detí a žiakov so ŠVVP. 

o V škole dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. 

 

 
1. Pri hodnotení a klasifikácii zdravotne znevýhodnených žiakov treba vychádzať zo 

školského zákona (Zákon č. 245/2008, § 55), z Metodického pokynu  č. 19/2015 

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

primárne vzdelávanie  

2. Pri výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP 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.  

 

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 ďalej od okna ako aj od okna na chodbu, 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.  

- Oboznámenie spolužiakov s rozdielnym spôsobom hodnotenia žiaka.  

- 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). Nižšie stredné vzdelávanie - 2. stupeň základnej školy tvorí spravidla 5. - 

9. ročník. 

Škola je otvorená od 6. 30 hod.  Vyučovanie je jedno-zmenné v čase od 8.00 hod. do 

13.30 hod., obedňajšia prestávka je po piatej alebo šiestej vyučovacej hodine (podľa rozvrhu), v 

zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole. Po tretej vyučovacej hodine je prestávka 

na desiatu (20 minút). Príchod učiteľov do školy je o 7.30 hod. Dozor sa vykonáva od 7.45 hod. 

ŠKD začína rannou činnosťou od 6.30 hod. do 7.45 hod. Výchovná práca prebieha od 11.40 hod. 

– do 16.30 hod.  

 

Základná škola zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces detí vo veku od 6 do 16 rokov 

v oblasti základného školstva. Patríme medzi školy s nižším počtom žiakov, preto sme nútení 

urobiť organizačné úpravy vo vyučovacom procese formou spájania ročníkov podľa platnej 

legislatívy.   

  V 5.,6,7. 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. Žiaci 8. - 9. ročníka sa vyučujú podľa ŠVP 

ISCED 2 pre 8. - 9. ročník ZŠ schváleného pedagogickou radou a radou 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. Žiaci 

s poruchami učenia a poruchami pozornosti sú hodnotení známkou podľa MP č. 22/2011. 

Každá trieda má svoj vlastný rozvrh hodín, ale z dôvodu nižších počtov žiakov 

v jednotlivých ročníkov spájame ročníky podľa platnej legislatívy: 

 

Telesná výchova - na hodinách  telesnej výchovy sa žiaci delia na skupinu chlapcov a skupinu 

dievčat,  dievčatá (5.,6.), chlapci (5.,6.) - každá skupina 2 vyučovacie hodiny. 

Náboženská výchova - dievčatá (5.,6.)  - 1 vyučovacia hodina, chlapci (5.,6.) - 1 vyučovacia 

hodina. 

Občianska  náuka - dievčatá (5.,6.)  - 1 vyučovacia hodina, chlapci (5.,6.) - 1 vyučovacia hodina. 

Spájané hodiny na 5.-9. 

Predmet a ročník Deň Vyučovacia 

hodina 

Časová dotácia 

za týždeň 

TSV 5., 6. + OBN 5., 6.* Pondelok 5., 6. 1 hod. 

TSV 7., 8., 9. + OBN 7., 8., 9.* Utorok 5., 6. 1 hod. 

TSV 5., 6. + NAV 5., 6*. Streda 5., 6. 1 hod. 

TSV 7., 8., 9. + NAV 7., 8., 9.* Piatok 5., 6. 1 hod. 

 

* Vyučovacie hodiny TSV, OBN a NAV sú delené na skupiny chlapcov a dievčatá. 

 

Spájané hodiny – integrovaný žiak s MP - variant A – 5., 6., 7., 8. roč. 

Predmet a ročník Deň Vyučovacia 

hodina 

Časová dotácia 

za týždeň 

PVC 8.B + PVC 6. Pondelok 3. 1 hod. 

PVC 8.B + PVC 7. + PVC 8. Utorok 1. 2 hod. 

Štvrtok 3. 

PVC 8.B + PVC 7. Streda 3. 1 hod. 

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

SJL 8.B + SJL 5. Utorok 2. 1 hod. 

SJL 6. + SJL 8. Utorok 3. 1 hod. 

 

Organizácia vyučovacích hodín 

Začiatok vyučovania po prerokovaní v PR dňa 31. 8. 2015 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 5. ročník sú v prílohe. 

 

 
Inovované  učebné plány pre 6. ročník sú v prílohe. 

 
Inovované  učebné plány pre 7. ročník sú v prílohe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Inovované učebné osnovy 
 

Učebné osnovy predmetov 5. ročníka sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre 

príslušné predmety, okrem predmetov v ktorých škola použila disponibilné hodiny.  

 

 

Učebné osnovy predmetov 6. ročníka sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre 

príslušné predmety, okrem predmetov v ktorých škola použila disponibilné hodiny.  

 

Učebné osnovy predmetov 7. ročníka sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre 

príslušné predmety, okrem predmetov v ktorých škola použila disponibilné hodiny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Matematika 

  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet a je 

nutné doplniť tieto časti vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. Vo vyučovacom 

predmete matematika sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 1 hodinu v 5. ročníku. Táto 

vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu v oblasti: 

- riešenie jednoduchých slovných úloh, 

- precvičenie sčítania a odčítania prirodzených čísel, 

- porovnávanie a zaokrúhľovanie prirodzených čísel, 

- precvičenie násobenia a delenia prirodzených čísel v obore do 100, 

- poradia počtových výkonov v úlohách s prirodzenými číslami,  

-  zavedenie pojmu desatinného čísla a jednoduché operácie s nimi. 

Anglický jazyk 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušný predmet a je 

nutné doplniť tieto časti vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. Vo vyučovacom 

predmete anglický jazyk sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 1 hodinu v 5. ročníku. Táto 

vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu v oblasti: 

- predmety v triede, 

- množné číslo, 

- sloveso byť, 

- sloveso mať – zápor, otázka, 

- stupňovanie prídavných mien, 

- jednoduchý prítomný čas – zápor, otázka, 

- modálne sloveso can, can´t, 

- minulý čas slovesa can, can´t, 

- prítomný priebehový čas – zápor, otázka, 

- minulý čas slovesa mať, 

- minulý čas slovesa byť, 

- minulý čas pravidelných a nepravidelných slovies. 

Občianska náuka 

V 5. ročníku sme do iŠkVP pridali predmet Občianska náuka na dotvorenie profilácie 

školy. Témy vyučovacej hodiny sú zamerané na: 

- život v rodine, 

- základy zdravej výživy, 

- vhodné spôsoby trávenia voľného času, 

- triedny kolektív a základné roly žiakov v triede, 

- socializáciu, 

- základné spôsoby riešenia konfliktov, 

- práva a povinnosti žiakov v škole, 

- uvedomenie si najdôležitejších hodnôt svojho života. 

 

 

 

 

 

 

 


