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Platnosť, revidovanie Dátum Zaznamenávanie inovácie, zmeny, úpravy 

 

Platnosť ŠkVP  1. 9. 2008  
Platnosť ŠkVP  1. 9. 2009 Doplnený dodatkom pre  2. a 6. ročník 

Platnosť ŠkVP  1. 9. 2010 Prepracovaný dokument, ISCED 

I a ISCED II tvoria jeden dokument. 

Doplnený dodatkom č. 1 pre 7. ročník – 

Školský učebný plán 

Platnosť ŠkVP 1. 9. 2011 Prepracovaný dokument vo forme 

samostatnej časti pre nižšie stredné  

vzdelávanie ISCED II – samostatná časť  

Platnosť ŠkVP 1. 9. 2011 Doplnený dodatkom č. 2 pre 5. ročník 

Platnosť ŠkVP 1. 9. 2011 Doplnený dodatkom č. 3 pre 6. ročník 

Platnosť ŠkVP 1. 9. 2011 Doplnený dodatkom č. 4 pre 7. ročník 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2011 Doplnený dodatkom č. 5 pre 8. ročník 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2012 Doplnený dodatkom č. 6 pre 9. ročník 

Platnosť ŠkVP 1. 9. 2012 Doplnený dodatkom č. 7 pre šk. r. 

2012/2013 – revidovanie ŠkVP 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2012 Doplnený dodatkom č. 8 pre 5. ročník 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2012 Doplnený dodatkom č. 9 pre 6. ročník 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2012 Doplnený dodatkom č. 10 pre 7. ročník 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2012 Doplnený dodatkom č. 11 pre 8. ročník 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2012 Doplnený dodatkom č. 12 pre 9. ročník 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2013 Doplnený dodatkom č. 13 pre šk. r. 

2013/2014 – revidovanie ŠkVP 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2013 Doplnený dodatkom č. 14 pre 5. ročník 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2013 Doplnený dodatkom č. 15 pre 6. ročník 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2013 Doplnený dodatkom č. 16 pre 7. ročník 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2013 Doplnený dodatkom č. 17 pre 8. ročník 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2013 Doplnený dodatkom č. 18 pre 9. ročník 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2014 Doplnený dodatkom č. 19 pre 5. ročník 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2014 Doplnený dodatkom č. 20 pre 6. ročník 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2014 Doplnený dodatkom č. 21 pre 7. ročník 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2014 Doplnený dodatkom č. 22 pre 8. ročník 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2015 Doplnený dodatkom č. 23 pre 6. ročník 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2015 Doplnený dodatkom č. 24 pre 7. ročník 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2015 Doplnený dodatkom č. 25 pre 8. ročník 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2016 Doplnený dodatkom č. 26 pre 7. ročník 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2016 Doplnený dodatkom č. 27 pre 8. ročník 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2016 Doplnený dodatkom č. 28 pre 9. ročník 
Platnosť ŠkVP 1. 9. 2017 Doplnený dodatkom č. 29 pre 8. ročník 

Platnosť ŠkVP 1. 9. 2017 Doplnený dodatkom č. 30 pre 9. ročník 

Revidovanie 1.9. 2017 Aktualizácia školských projektov  

- Plán aktivít na podporu rozvoja 

čitateľskej gramotnosti - Úprava UO - v 

predmete DEJ – 9.roč. z dôvodu navýšenia 



o 1 hodinu  

  Úprava učebného plánu - ISCED2  

9. roč. zmena v počte hodín DEJ z 2 na 

3 hodiny.  

Zabezpečenie výučby pre žiakov so 

špeciálnymi potrebami  
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 I. Všeobecná charakteristika školy  

 1. Veľkosť školy 

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

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

ďalšie štúdium a prax.  

     Je právnickým subjektom, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť 

vyplývajúcu z týchto vzťahov. ZŠ s MŠ sa nachádza v katastrálnom území Lužianky. Areál 

Základnej školy s materskou školou 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. 

 Na 2. stupni je zriadených  5 tried, naplnenosť  10 žiakov. Nemáme paralelné triedy v dôsledku 

veľkého odlivu detí do nitrianskych škôl.  Základná škola zabezpečuje  rozumovú výchovu 

v zmysle vedeckého poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie poskytuje 

mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov, umožňuje 

vyučovanie náboženskej výchovy v alternácii s etickou výchovou. Škola má k dispozícii pre výučbu 

žiakov počítačovú učebňu,  žiacku knižnicu, učebňu na pracovné vyučovanie, cvičnú kuchynku a 

školské políčko.  

Súčasťou školy je školská jedáleň, ktorá   je účelovo zariadená, zriadené na výrobu, konzumáciu 

a odbyt jedál a nápojov. Poskytuje žiakom školy školské stravovanie podľa odporúčaných 

výživových dávok potravín, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie 

podľa vekových skupín stravníkov. Priestorové usporiadanie a funkčné členenie zariadenia 

zodpovedá veku, zdravotnému stavu a telesným rozmerom detí. 

2.  Charakteristika žiakov 

Väčšina žiakov pochádza z Lužianok a všetci majú slovenskú národnosť. Zámerom  našej školy je 

poskytnúť vyučovanie i  žiakom so ŠVVP.  Väčšina detí pochádza z málo podnetných rómskych 

rodín. Z ich rodinného prostredia vyplýva, že žiaci prichádzajú do školy hluční, agresívni, majú 

problém sa socializovať, nezhody rodinného prostredia prenášajú do školy, sú vulgárni voči 

spolužiakom, vyučujúcim a dospelým ľuďom. Ich komunikácia je jednoduchá s množstvom 

neslušných slov, nespisovných slov, najčastejšie sa prejavujú výsmechom, prudkými dotykmi, 

prejav sa obmedzuje na posmievanie, nadávanie, strkanie, bitku a klamstvo. Úlohy v školskom 

vzdelávacom programe si stanovujeme tak, aby sa začala meniť komunikácia, správanie a prejav 

týchto detí k lepšiemu, aby si osvojili zásady slušnosti mladého človeka, vedeli jednoducho ale 

slušne komunikovať, byť k sebe navzájom dobrí, tolerantní, trpezliví, naučiť ich počúvať názory 

iných  a rešpektovať sa navzájom.  

V školskom roku 2011/2012  sme začali pracovať s integráciou žiakov so špeciálnymi výchovno- 

vzdelávacími potrebami.  Individuálne integrovaným žiakom umožňujeme vzdelávanie podľa 

individuálneho výchovno –vzdelávacieho vzdelávacieho   programu a  upravených učebných osnov. 

Žiakom je umožnené pracovať v rôznych krúžkoch spolu s ostatnými žiakmi. Integrácia žiakov 

naďalej pokračuje. 

 



  3. Charakteristika pedagogického zboru 

Na 2. stupni  vyučuje  11 pedagogických zamestnancov. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú 

kvalifikačné požiadavky. Vedenie školy podporuje a motivuje pedagogických zamestnancov 

k celoživotnému vzdelávaniu, kontinuálnemu vzdelávaniu a  na zvyšovanie kvalifikácie, vedomostí 

a zručností vo svojej odbornosti, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. Škola vytvára 

podmienky, aby každý pedagogický zamestnanec mal záujem vzdelávať sa , zdokonaľoval svoje 

majstrovstvo a bol vzorom pre splnenie nášho hlavného cieľa vychovať múdreho a dobrého žiaka. 

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

Vzdelávanie učiteľov sa bude každoročne aktualizovať. V škole pracuje výchovná poradkyňa,  

koordinátorka  prevencie sociálne- patologických javov, koordinátor  enviromentálnej výchovy, 

koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor finančnej a čitateľskej gramotnosti.  

Pedagogický zbor tvoria ženy a dvaja muži.  

 

4. 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: 

 Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc  

 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 

 Enviroprojekt 2016 – Odpady 

 Enviroprojekt 2017 - Biodiverzita 

 Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v ZŠ 

 Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ 

 Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy 

 

Škola sa plánuje zapojiť do plánovaných výziev rozvojových projektov MŠVVaŠ  podľa potrieb 

školy: 

 Rozvojový projekt o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a 

vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, 

rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvičňu 

 Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch  

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

ktoré sa stávajú na našej škole tradíciou: 

• Mliečny a ovocný program  

• Deň Zeme  



• Deň vody 

• Červené stužky 

• Európsky deň jazykov 

• Deň zdravej výživy 

• Medzinárodný deň školských knižníc 

• Deň boja proti obezite 

• Jarné a jesenné upratovanie 

 

Krátkodobé projekty  

 

Červené stužky – projekt 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. 

 

PROJEKT TERMÍN  

Školský časopis Raketa priebežne, občasník 

Otvorená škola priebežne 

Projekt „ovocie a zelenina“ počas školského roka 

Prečo triedim odpad priebežne 

Zdravá škola vyhodnocuje mesačne 

Moja rodina priebežne 

Vianočný stolnotenisový 

turnaj 

december každoročne 

Talent  regiónu apríl každoročne 

Protidrogový program – 

Cesta k emocionálnej zrelosti 

priebežne 

Noc s rozprávkou  Marec -každoročne  

 

5.  Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Spolupráca s rodičmi, so zriaďovateľom, s verejnosťou a inými organizáciami 

     Naša škola sa prezentuje na verejnosti v  oblasti spoločenskej a  kultúrnej,  vydávame  školský 

časopis Raketa, prispievame  do Lužianskych novín,  organizujeme športové  turnaje vo futbale, 

stolnom tenise, spolupracujeme so  športovými klubmi. 

     Spolupráca vedenia školy je založená na spoločných stretnutiach s radou rodičov  a triednymi 

učiteľmi. Na triednych stretnutiach s rodičmi  vyučujúci informujú rodičov o prospechu, správaní, 

aktivitách žiakov a školy, dodržiavajú zásadu mlčanlivosti o výsledkoch ostatných žiakov. Na 

plenárnych schôdzach rodičovského združenia sa stretávajú rodičia s vedením školy, kde sú 

informovaní o problémoch školy, plánoch a koncepciách rozvoja školy. Upevňujme vzťah rodič – 



žiak - učiteľ. Pokračujeme v spolupráci s firmou ENVI GEOS   pri zbere druhotných surovín.  

Zapájame členov rady školy do aktivít, delíme sa s členmi  o problémy vo výchove a vzdelávaní. 

Rada rodičov sa schádza 3-krát do roka, rada školy 4-krát do roka. Schôdze RZ sú organizované 3-

krát do roka a 1- krát formou otvorených dverí. Dlhodobo spolupracujeme i s Obecnou políciou 

a PZ v Lužiankach  v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, v oblasti dopravnej výchovy. 

Spolupracujeme s Dobrovoľným hasičským zborom v Lužiankach, ktorí vychovávajú z našich detí 

budúcich požiarnikov, organizujú pre deti rôzne aktivity - /Oslava sv. Floriána, Sekerka..../  

Spolupracujeme so záhradkármi, ktorí nám pomáhajú pri vysádzaní drevín a rastlín. Svojimi 

prácami reprezentujeme záhradkárov na rôznych súťažiach.  

 Výchovný poradca spolupracuje so Špeciálnou základnou školou Mudroňova a C PPP a P v Nitre 

a ŠZŠ Mudroňova.  V priebehu roka sme podľa potreby v kontakte s pracovníkmi Úrad práce 

a sociálnych vecí a rodiny v Nitre, Obecnou políciou v Lužiankach a štátnou políciou.  

6. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

Areál Základnej školy s materskou školou Lužianky tvoria objekty: hlavná budova pavilón A, 

ročníky 1.-10., ŠKD, telocvičňa, posilňovňa, pavilón B neslúži potrebám základnej školy, materská 

škola a školská jedáleň. Materiálne, priestorové, technické a hygienické vybavenie školy je 

vyhovujúce. Škola má k dispozícii pre výučbu žiakov počítačovú učebňu, interaktívnu učebňu, 

školskú knižnicu. Priestorové usporiadanie a funkčné členenie zariadenia zodpovedá veku, 

zdravotnému stavu a telesným rozmerom žiakov. Veľkostnému typu a druhu zariadenia 

zodpovedajú aj ich vonkajšie telovýchovné plochy. V budúcnosti chceme vybaviť učebne novým 

nábytkom, vymeniť školské tabule za bezprašné a kabinety doplniť výpočtovou technikou. V prvom 

pavilóne A sa nachádza 10 tried – 9 tried podľa ročníkov, 1 trieda – špeciálna trieda, triedy sú 

riešené na dvoch poschodiach. Ročníky 1.-4.- 5 tried, ročníky 5.-9. – 5 tried. Školský klub detí 

vykonáva svoju činnosť v samostatnej triede.  V počítačovej triede je 12 počítačov, v interaktívnej 

triede je jedna interaktívna tabuľa a počítač. Školská knižnica vznikla zlúčením žiackej a školskej 

knižnice. Súčasťou pavilónu je riaditeľňa, zborovňa, 4 kabinety, šatne pre žiakov, telocvičňa, 

sociálne zariadenia pre chlapcov a dievčatá, sklad pracovného náradia, vonkajšie priestory: - 

školský dvor futbalové ihrisko, volejbalové ihrisko, trávnaté plochy – školský sad, multifunkčné 

ihrisko. 

7. Škola ako životný priestor 

Sme školou rodinného typu, žiaci a pedagogickí zamestnanci majú vytvorené príjemné, estetické 

pracovné prostredie, ktoré si spoločne utvárajú. Budovu školy obklopuje parková časť, školský sad 

a športový areál. V školskom areáli sú možnosti športového vyžitia aj mimo vyučovacieho procesu . 

Súčasťou našej práce je neustále vytvárať estetické, príjemné a čisté prostredie, aby sme sa všetci 

dobre cítili. Učitelia aktualizujú   nástenky, vyzdobujú školu podľa ročných období a nástenky 

slúžia ako  informačný zdroj pre  rodičov a verejnosť,  zviditeľňujeme úspechy školy.  Neustále sa 

budeme snažiť o budovanie príjemnej  priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi 

a učiteľmi, medzi učiteľmi a rodičmi.  

8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní 

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v škole zabezpečujeme vhodnú štruktúru pracovného 

režimu a odpočinku žiakov a učiteľov z 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 jablkovou šťavou 

a jablkami /projekt KOMPAS/. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci realizujeme pravidelnými 

opatreniami-  informovanosť ako  predchádzať úrazom a poskytovať prvú pomoc. Úrazovosť na 

našej škole je minimálna, máme zabezpečený dozor nad žiakmi viacerými vyučujúcimi počas 

prestávok. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Charakteristika školského vzdelávacieho 

programu 

 

 1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania) 

Dôležitou úlohou školy a pedagogických zamestnancov v spolupráci so zriaďovateľom je 

poskytnúť vzdelávanie všetkým deťom Lužianok a to hlavne prostredníctvom skvalitňovania celého 

výchovno – vzdelávacieho procesu, aby rodičia  nevyhľadávali pre svoje deti túto možnosť na iných 

školách. Špecifickým cieľom školy je aj integrácia žiakov so ŠVVP a vytvárať pre nich atmosféru 

pohody, bezpečia s cieľom, aby chodili do školy s radosťou. 

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

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

rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie 

k celoživotnému vzdelávaniu. 

Dosiahnuť zvýšenie počítačovej gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole, zamerať sa na 

moderné trendy v didaktike, smerovať od encyklopedického vzdelávania k výchove a vzdelávaniu 

pre život, vzdelávanie prispôsobiť potrebám žiakov, zvyšovať motiváciu žiakov k učeniu  

Zabezpečiť kvalitné a odborné  vyučovanie cudzích jazykov so zameraním na komunikatívnosť 

s ohľadom na individuálne schopnosti a možnosti žiakov 

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

sociálne cítenie a hodnotovú orientáciu 

Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov 

 Dôraz klásť na vytvorenie dobrého tímu v triedach, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia 

žiaka. Intenzívne to bude v prvých  týždňoch septembra, v ktorých vyčleníme hodiny na blokové 

vyučovanie, kurzy, zamerané na sebahodnotenie. Cieľom bude, aby žiaci získali dobrý učebný štýl, 

poznali svoje silné a slabé stránky.  

Podporovať pedagogických zamestnancov vo vzdelávaní formou kontinuálneho vzdelávania, 

celoživotného vzdelávania a samo vzdelávania. 

Naším princípom je  naučiť žiakov  tímovo pracovať, slušne  komunikovať medzi sebou, vzájomne 

sa rešpektovať a aby sa žiaci vedeli v škole  realizovať a zažili úspech.   

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

komunikovať so žiakmi, hodnotiť konkrétne ciele a úlohy, naučiť žiakov chyby priznať 

a odstraňovať ich, spoznávať  seba samého. 

Zapájať žiakov do hlbšieho poznávania vlastného regiónu, prírodného a kultúrneho prostredia, 

získať osobný zážitok, podieľať sa konkrétne na zveľadení svojho okolia  a pracovať naďalej na 

vlastnej publikácii „Fauna a flóra Lužianok“. 

Poskytnúť priestor na realizáciu každému žiakovi prostredníctvom záujmovej činnosti, rozvoj podľa 

vlastných schopností a záujmu, rozvíjať pracovné a sociálne kompetencie. Pripraviť žiakov na 

celoživotné vzdelávanie. 



Pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami zabezpečujeme čo najlepšie  

podmienky na vzdelávanie, snahou je  začleniť žiakov  do veľkého kolektívu školy, aby sa stali 

rovnocennými partnermi nás všetkých, podporovať rozvoj pracovných a sociálnych kompetencií. 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný individuálny výchovno-

vzdelávací program, podľa ktorého sa vzdelávajú.  

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 

     Všeobecný strategický cieľ – pripraviť žiaka pre život. Nie len vychovať múdrych a vzdelaných 

ľudí, ale aj ľudí dobrých, komunikatívnych, kreatívnych a tolerantných. Ľudí, ktorí si vedia v živote 

poradiť v každej situácii, vedia, kde majú hľadať pomoc a vedia, kedy treba pomôcť inému. 

Zameriavame sa na správne návyky spoločenského chovania s dôrazom na pestovanie dobrých 

medziľudských vzťahov, s cieľom vždy nájsť kompromis pri riešení problémov.  Väčšina detí 

pochádza z málo podnetných rómskych rodín, , kde rodičia dosiahli základné vzdelanie, alebo iba 

neúplne základné vzdelanie. Veľmi veľa dospelých je nezamestnaných, otcovia rodín pracujú 

brigádnicky alebo príležitostne. Mnohí si nehľadajú prácu, sú presvedčení, že vyžijú z podpory. 

Väčšina detí po ukončení základnej školy nastúpia na SOŠ, dokončia prvý ročník a prestanú 

študovať. Nepracujú, nudia sa poškodzujú obecný majetok a negatívne vplývajú na žiakov 

základnej školy.  

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

medzi širokou verejnosťou, chcemeďalej rozvíjať silné stránky  školy a napravovať slabé stránky 

školy. Vedieme žiakov k osvojeniu dvoch svetových jazykov. Vo vyučovacom procese využívať 

efektívne metódy vyučovania, ktoré by motivovali žiakov k učeniu a výsledkom práce.  

 

V personálnej oblasti,  chceme, aby učiteľ ovládal informačno-komunikačné technológie, vedúci PZ 

absolvovali funkčné vzdelávanie.   Snahou školy je podporovať   učiteľov k celoživotnému 

vzdelávaniu, podporovať učiteľov k absolvovaniu kontinuálneho vzdelávania v oblastiach IKT, 

špeciálneho školstva, pedagogike pre mentálne postihnutých žiakov, kvalifikačné vzdelávanie,  

vzdelávanie v oblastí jazykov a výchovných predmetov, aby sa nám podarilo splniť hlavný cieľ a to 

vychovať žiaka múdreho a dobrého, ktorý sa uplatní  nielen na trhu práce, ale aj v osobnom živote.  

 

3. Stupeň vzdelania 

 
Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru 

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

základnou školou. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: “Žiak/žiačka získal(a) 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“.  
 

Deťom občanov Slovenskej republiky môže povoliť riaditeľ plniť povinnú školskú dochádzku 

vzdelávaním v školách mimo územia Slovenskej republiky, vzdelávaním v školách zriadených iným 

štátom na území Slovenskej republiky, individuálnym vzdelávaním v zahraničí. Na vysvedčení 

vydanom kmeňovou školou sa v doložke uvedie: „Žiak je na tomto vysvedčení hodnotený z predmetov, 

z ktorých nebol hodnotený na vysvedčení vydanom v školskom roku ... školou ... za ... ročník“.  

 
 

Postoj k vzdelávaniu 

     Naším cieľom je  výchovu smerovať k tomu, aby zmenili svoj postoj ku vzdelávaniu, pôsobiť 

výchovne na žiakov, presvedčovať ich rodičov o potrebe vzdelávať sa, aby ich rodina podporovala. 

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 rodičom. Žiaci so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program. 

Integrácia žiakov 

Nepochybne veľmi silným podnetom realizovať program integrácie v  našej škole bola snaha 

pomôcť  deťom s problémami učenia sa  a správania sa a  zlepšiť kvalitu ich života. To si vyžiadalo 

prijať viaceré opatrenia hlavne v oblasti organizačného, personálneho a materiálno-technického 

zabezpečenia integrácie. 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 s ŠVVP a 

ich zaradenie do riadneho výchovno-vzdelávacieho procesu hlavne čo sa týka organizačného, 

odborného a materiálno-technického zabezpečenia integrácie.   

Efektívne využívanie voľného času detí 

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

aktivitami a rozvíjať záujmy v mimoškolskej činnosti. Veľká pozornosť je venovaná preventívnemu 

programu, krúžkovej činnosti. Každoročne organizujeme návštevy divadelných predstavení, 

výchovných koncertov a filmov.  Škola sa bude orientovať na správne využitie voľného času žiakov 

formou bohatej záujmovej činnosti v oblasti športu, rôznych krúžkov, cudzí jazyk hrou, 

informatika.  

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

a dobrého spolunažívania. K deťom sme v škole všetci ústretoví, väčšina detí s radosťou prežívajú  

pekné okamžiky na výletoch, v školách v prírode,  exkurziách, besedách, pri rôznych triednych 

akciách a ďalších tradičných akciách školy (Pacovanie  prváčikov, Mikuláš, Vianočný jarmok, 

Fašiangy, Deň detí.  Práca v škole je vhodne doplňovaná zaujímavými aktivitami.  

 

Povinnosťou školy je vybaviť žiaka kľúčovými kompetenciami k učeniu a riešeniu problémov, 

kompetenciami komunikatívnymi, sociálnymi a personálnymi, kompetenciami občianskymi a 

pracovnými. Výstupom by mali byť žiaci slušní, ktorí majú záujem o učenie a ktorí dosahujú dobré 

vyučovacie výsledky, aby sa vedeli uplatniť v ďalšom živote.  

 

Žiakov  vedieme  k dobrému zvládnutiu čitateľskej a komunikačnej zručnosti, finančnej 

gramotnosti,  pracujú s údajmi a učia sa ich spracovávať. Využívajú učebne s počítačovou 

technikou a  s počítačom. 

4. Profil absolventa 

Je založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, 

spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, 

dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať. 

Sú to spôsobilosti, ktoré uplatňujú  vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom 

živote. 

      Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života a neustále sa 

rozvíjajú. Nadväzujú na spôsobilosti získané v priebehu primárneho  vzdelávania. 

Absolvent nižšieho  sekundárneho  vzdelávania  by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno 

našej škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu 

v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje psychické a fyzické zdravie, vedieť 

uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje 

informácií, osvojiť si metódy učenia  a práce s informáciami, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť 

sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít. Náš absolvent 



v oblasti výchovno - vzdelávacej mal dosiahnuť dobré  až lepšie vedomosti  v jazykovej oblasti, v 

oblasti IKT, emocionálnej a  environmentálnej oblasti. 

Absolvent nižšieho stredného vzdelania má osvojené kľúčové 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 dvoch cudzích jazykoch,  

- 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. Pedagogické stratégie 

 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, projektové vyučovanie.                                

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

praktické cvičenia /chémia, fyzika/, slovné metódy/ pre slabo prospievajúcich žiakov/, diskusia, 

rozhovor, besedy o knihe, názorné metódy/exkurzie, výlety, pozorovanie na vychádzke, 

komunikačné metódy –/ komunikácia s inou školou/, práca s didaktickými pomôckami. Učiteľ 

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

výsledky bez preťažovania žiakov a žiaci zažívali úspech a spokojnosť pri získavaní vedomostí.  

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať 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 poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, rodičom a zamestnancom školy. Špecifickým cieľom školy je aj 

integrácia žiakov so ŠVVP- vytvárať pre nich atmosféru pohody, bezpečia      s cieľom, aby chodili 

do školy s radosťou. 

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

s PZ Lužianky, OP Lužianky. 

 Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu sa žiaci učia pracovať s informáciami- získavať ich z 

rôznych zdrojov, porovnávať medzi sebou. Cieľom takéhoto vyučovania je viesť žiakov k 

efektívnej orientácii v množstve informácii, s ktorými sa každodenne stretáva a pripraviť ich na 

možné riziká zo  skreslených informácii. 

 

Všímame si  talent  žiakov v jednotlivých oblastiach a rozvíjame  ho do maximálnej možnej miery. 

Preferujeme samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.  

Naučiť žiakov  pracovať s informáciami, získavať ich z rôznych zdrojov, porovnávať 

medzi sebou, tvoriť myšlienkové mapy, interpretovať ich, kriticky posudzovať ich 

objektívnosť a pod. s cieľom viesť žiakov k efektívnej orientácii v množstve informácii, 

s ktorými sa každodenne stretáva a pripraviť ich na možné riziká z skreslených  informácii. 

 

Zefektívniť skupinovú prácu žiakov napríklad pri vydávaní  školského časopisu Raketa. 

V redakčnej rade môže byť i viac členov. Vytvárať interné projekty pre uplatňovanie spolupráce 

medzi žiakmi. Spoluorganizovať tematické dni so žiakmi. 

 

Pri vyučovaní  naučiť žiakov, aby skúsenosti a poznatky získané v jednom predmete, vedeli využiť 

aj v iných vyučovacích predmetoch a učiť žiakov ako využiť teoretické poznatky v praxi 

 

Vyučovanie prispôsobujeme individuálnym potrebám  žiakov, chceme, aby naša škola mala 

individuálny prístup ku každému žiakovi. Vyučovanie má charakter vzdelávací a výchovný,  

vychádzame zo záujmu žiakov, motivujeme ich k aktívnej práci a čo najlepšej príprave do života. 

Chceme, aby žiaci chodili do školy s radosťou, túžiaci po zážitku z učenia a aby záujem o učenie 

bol hybnou silou. Nechceme vychovávať naše deti pre úrad práce. 

 

 

 

 

 



6. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

 
V škole máme i individuálne začlenených žiakov. 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. V IVVP sa   zohľadňujú jednotlivé druhy znevýhodnenia.  Individuálny výchovno-

vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami individuálne začlenených v bežnej triede základnej školy. Zákonný 

zástupca žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť. Výchova a vzdelávanie týchto žiakov 

sa uskutočňuje v triedach spolu s ostatnými žiakmi. Výborná je spolupráca s CPPPaP a CŠPP 

v Nitre, ŠZŠ Mudroňova.  

Pri hodnotení začlenených žiakov vyučujúci prihliadajú na stupeň 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.  

 

Na nižšom strednom  stupni ISCED II vzdelávame žiakov so zdravotným znevýhodnením:  

 

1.Žiakov  so zdravotným znevýhodnením -  s mentálnym postihnutím  

 

2.Žiakov s vývinovými poruchami- 

2/1.Žiakov s poruchami aktivity a pozornosti 

2/2.Žiakov s vývinovými poruchami učenia 

 

3.Žiakov  zo sociálne znevýhodneného prostredia  

 

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v bežnej triede 

(začlenený žiak) spolu s ostatnými žiakmi. V súčasnosti školu navštevujú žiaci s vývinovými 

poruchami (dysgrafia, dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia, žiaci s vývinovými poruchami učenia. 

Podľa stupňa poruchy a odporúčania poradenského zariadenia sú žiaci vzdelávaní v bežnej triede s 

využitím vhodných metód práce (individuálny prístup, predĺžený výklad, doplňovacie cvičenia, 

prednosť ústnej odpovede pred písomnou) a s použitím kompenzačných pomôcok (pomocné 

gramatické, matematické tabuľky a pomôcky pre cudzí jazyk). Ak má žiak špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby a poradenské zariadenie na základe závažnosti poruchy odporučilo a rodič 

školu požiada je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola 

v spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Zákonný zástupca žiaka má právo 

sa s týmto programom oboznámiť. 

 

Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje:  

- základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces;  

- požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy;  

- modifikáciu učebného plánu a učebných osnov;  

- aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov;  

- špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka;  



- špecifiká organizácie a foriem vzdelávania;  

- požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok;  

- zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa,   

 

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

špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka. Individuálny výchovno-

vzdelávací program sa v priebehu školského roka môže upravovať a doplňovať podľa aktuálnych 

špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. Úpravy výchovno-vzdelávacieho programu sú 

výsledkom odborných konzultácií všetkých zainteresovaných odborníkov a oboznamuje sa s nimi aj 

zákonný zástupca žiaka. Pri hodnotení žiakov so špeciálnymi  výchovno -vzdelávacími potrebami 

škola vychádza z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov podľa variantu  

postihnutia. 

 

Integrovaní žiaci s ĽMP v bežných triedach 

 

 

8. 

ročník 

3 žiaci – Variant A 

 

Konkretizácia úprav RUP je zaznamená v rozvrhoch hodín pre integrovaných žiakova 

v jednotlivých IVVP. 

 

Integrovaní žiaci s VPU v bežných triedach 

 

8. 

ročník 

1 žiak Špecifický predmet RŠF – rozvíjanie špecifických 

funkcií- 1 hod. týždenne mimo kmeňovej triedy 

v skupinke so špeciálnym pedagógom. 

 

 

 

Integrovaní žiaci s PAaP v bežnej triede 

 

Ročník Integrovaní žiaci Úpravy RUP  

 

8. 

ročník 

1 žiak Špecifický predmet Čítanie a písanie hrou navýšený 

v predmete SJL o 1 hod. týždenne mimo kmeňovej 

triedy so špeciálnym pedagógom. 

Špecifický predmet RŠF – rozvíjanie špecifických 

funkcií- 1 hod. týždenne mimo kmeňovej triedy 

v skupinke so špeciálnym pedagógom. 

 

 

Konkretizácia úprav RUP je zaznamená v rozvrhoch hodín pre integrovaných žiakov a 

v jednotlivých IVP. 

 

Dokumentácia individuálne začleneného/integrovaného žiaka so ŠVVP 

 

1. Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP do základnej školy  (schválený MŠ SR pod č. CD-2008- 

17271/37405-1:914 dňa 24. októbra 2008 s platnosťou od 1. januára 2009 – ďalej len „návrh na 

prijatie“), 

2. správa zo špeciálnopedagogického a psychologického vyšetrenia, 

3. správa z odborného vyšetrenia (podľa potreby ) 

4. písomné vyjadrenie k školskému začleneniu (k školskej integrácii), 



5. individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne začleneného žiaka 

6. informovaný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu  

 

Podmienkou prijatia žiaka na školskú integráciu je:  

1.  špeciálnopedagogická diagnostika,  psychologická diagnostika vykonaná v centre pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie,  

2. odborná lekárska diagnostika 

(onkológ, neurológ, psychiater, internista a iné)  

3.Písomná žiadosť rodiča alebo zákonného zástupcu.  

6/1Výchova a vzdelávania žiakov  s mentálnym postihnutím a ich špecifiká 

Ciele výchovy a vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím 

Na druhom stupni vzdelávame žiakov s mentálnym postihnutím. Žiaci s mentálnym postihnutím sa 

vzdelávajú podľa VP pre žiakov s mentálnym postihnutím 2009 ISCED I. Vzdelávací program ako 

súčasť štátneho vzdelávacieho programu  schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky  pod 

číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009. 

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí 

žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov: 

 

 

-  poskytnúť žiakom primerané možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného 

prostredia tak, aby získali záujem o poznávanie nového, 

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

sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti, 

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

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

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

samého, 

- podporovať kognitívne procesy a kompetencie žiakov kriticky a tvorivo myslieť 

prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov, 

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

ďalšom vzdelávaní aj v občianskom živote, 

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

a rozhodovať) a iniciatívne konať, 

-  podporovať rozvoj interpersonálnych kompetencií, najmä otvorene vstupovať do sociálnych 

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

zodpovednosť, rozvíjať sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, 

ďalším ľuďom a k svojmu kultúrnemu a prírodnému okoliu, 

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

duchovno kultúrnych hodnôt, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými 

a etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými spoločenstvami, 

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

svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť životné prostredie. 

 

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

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

je vysvedčenie s doložkou (ISCED 1). 
 

Kompenzačné pomôcky 

 

Žiaci s mentálnym postihnutím  potrebujú okrem bežných učebných pomôcok aj špeciálne 



pomôcky - kompenzačné. Kompenzačné pomôcky umožňujú žiakovi so zdravotným 

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

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

Úlohou kompenzačných pomôcok je zlepšiť žiakom život, umožniť im zrozumiteľnosť a uľahčenie 

učenia.  

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

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

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

drevená skladacia veža- hlavolam,  elektrická násobilka,  magnetická hra a iné.  

 

Hodnotenie žiakov: 

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

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

vzdelávanie. 

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

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

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

 

Profil absolventa 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií. 

 

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 

 

Vzdelávacie štandardy pre žiakov s mentálnym postihnutím – variant A nemá. 

 

Charakteristika, špecifiká, dĺžka výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania 

 

 

- Dieťa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s odloženou povinnou školskou dochádzkou 

sa môže vzdelávať v prípravnom ročníku, po absolvovaní ktorého môže žiak pokračovať 

v primárnom vzdelávaní na takom type školy, pre ktorý má predpoklady. 

- Dôležité postavenie vo výchovno-vzdelávacom procese má pracovné vyučovanie, čomu musí 

zodpovedať materiálno-technické a priestorové vybavenie školy. 

- V prípade ťažkosti pri osvojovaní si predpísaného učiva je možné žiakovi vypracovať 

individuálny vzdelávací program z jedného alebo viacerých predmetov, podľa ktorého sa 

vzdeláva a postupuje do vyššieho ročníka. 
- Variant A má deväť ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka.  

- Podmienky prijímania žiakov do škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím určuje § 7 ods. 1 až 4 

vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.  

 

Žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia sú na našej škole  vzdelávaní v triedach základnej 

školy spolu s inými žiakmi, t.j. v školskej integrácii (podľa § 94 ods.1 zákona č. 245/2008 Z. z.). 

 

Povinné personálne zabezpečenie: 

- Pedagogickí zamestnanci 

- Vedúci pedagogickí zamestnanci 

- Asistent učiteľa 

- Školský špeciálny pedagóg 

 

Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie 

 

Materiálne, priestorové, technické a hygienické vybavenie školy je vyhovujúce. Priestorové 

usporiadanie a funkčné členenie zariadenia zodpovedá veku, zdravotnému stavu a telesným 

rozmerom žiakov.  Triedy sú umiestnené na dvoch poschodiach.  V počítačovej triede je 12 

počítačov, v piatich triedach sú interaktívne tabule. Školská knižnica vznikla zlúčením žiackej 

a školskej knižnice. Súčasťou pavilónu je riaditeľňa, zborovňa, 4 kabinety, šatne pre žiakov, 

telocvičňa, sociálne zariadenia pre chlapcov a dievčatá, sklad pracovného náradia. Vonkajšie 

priestory: školský dvor, multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko, volejbalové ihrisko a trávnaté 

plochy. 

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vzdelávaní 

 

Vhodná štruktúra práce a odpočinku žiakov a učiteľov počas dňa, vhodný režim vyučovania s 

ohľadom na vek žiakov 

-  v piatom ročníku až deviatom ročníku je  najviac šesť vyučovacích hodín, 

- s prihliadnutím na osobitosti žiakov môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie 

vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a 

organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami, 

- pri školskom výlete je počet žiakov v skupine rovnaký alebo nižší ako počet žiakov v triede, ak je 

počet žiakov v skupine pri školskom výlete vyšší ako počet žiakov v triede, riaditeľ školy 

zabezpečí účasť ďalšej poučenej plnoletej osoby.  

- výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná kontrola z hľadiska 

bezpečnosti,  

- lekárničky vybavené podľa predpisov na dostupných miestach, kontakty na RZP, linku dôvery, 

políciu,  



- zabezpečený vhodný pitný a stravovací režim, dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a 

používania iných omamných látok v škole a jej okolí a na všetkých akciách mimo priestoru školy 

organizovaných školou.  
 

Zabezpečenie výučby pre žiakov s mentálnym postihnutím   

 

Žiaci s mentálnym postihnutím  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 a ŠZŠ 

Mudroňova.  

 

Úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím podľa § 16 

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

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

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

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

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

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

skutočnosti súvisiace s jeho vzdelávaním, ako napríklad vzdelávanie podľa individuálneho 

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

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

školskej dochádzky. 

 

6/2 Výchova a vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia 
 

Vzdelávací program pre žiakov s VPU charakterizuje výchovu a vzdelávanie a vymedzuje 

špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o nich. Je potrebné zabezpečiť 

úpravu podmienok, foriem, metód a prístupu vo výchove a vzdelávaní žiaka a rešpektovať úpravy 

vyplývajúce z prítomných porúch učenia nielen vo vzdelávaní, ale i v hodnotení a klasifikácii. 

Podľa tohto vzdelávacieho programu sa vzdelávajú žiaci, ktorí majú diagnostikované špecifické 

vývinové poruchy učenia. (VPU) 

 

- špecifickú poruchu čítania (u nás označovanú termínom dyslexia) 

- špecifickú poruchu hláskovania ( dysortografia) 

- špecifickú poruchu aritmetických schopností (dyskalkúlia) 

- zmiešanú poruchu školských zručností 

- iné vývinové poruchy školských zručností (uvádza sa dysgrafia) 

- nešpecifikovanú vývinovú poruchu školských zručností (neschopnosť učiť sa). 

 

 

Pre všetky uvedené poruchy platí, že sa objavujú od raného štádia osvojovania si danej zručnosti, 

nie sú jednoducho dôsledkom nedostatočnej príležitosti učiť sa, nevyplývajú z mentálnej retardácie 

alebo senzorického deficitu (poruchy zraku) a ich príčinou nie je získané poškodenie mozgu alebo 

ochorenie. VPU majú individuálny charakter a vznikajú na podklade dysfunkcií centrálnej nervovej 

sústavy. Sú jedným z druhov narušenej komunikačnej schopnosti ako narušenie grafickej stránky 

reči: agrafia, alexia, akalkúlia, dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia.  

 

Ciele výchovy a vzdelávania  

 

Žiaci  s VPU v základnej škole plnia rovnaké ciele ako ostatní žiaci základných škôl nižšieho 

stredného vzdelávania.  

 



Stupeň vzdelania  

 

Nižšie stredné vzdelávanie 

 

Profil absolventa 

 

Osvojené kľúčové kompetencie absolventa základnej školy v prípade žiakov s VPU zodpovedajú 

profilu absolventa nižšieho stredného vzdelávania. 

 

Vzdelávacie oblasti  

 

Obsah školského vzdelávania žiakov s VPU v školskej integrácii v základných školách je rovnaký 

ako obsah školského vzdelávania žiakov základných škôl. Vo vzdelávacej oblasti jazyk 

a komunikácia je zaradený predmet rozvíjanie špecifických funkcií.  

 

Vzdelávacie štandardy 

 

Vzdelávacie štandardy pre žiakov s VPU sú rovnaké ako pre ostatných žiakov stupňa. Vzdelávacie 

štandardy slúžia pre učiteľov, aby vedeli, kam majú smerovať svoje pedagogické pôsobenie. 

Individuálne schopnosti jednotlivých žiakov nemožno zovšeobecňovať a dosiahnuté výkony sú 

limitované samotným narušením komunikačnej schopnosti a VPU. 

 

Špecifiká výchovy a vzdelávania 

 

Vzdelávanie prebieha v školskej integrácii, t. j. v triede s ostatnými žiakmi školy. Žiaci s VPU 

postupujú podľa individuálneho učebného plánu. Vyučuje sa predmet rozvíjanie špecifických 

funkcií. Metódy a postupy používané na vyučovaní RŠF vychádzajú z výsledkov psychologickej, 

špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky. 

 

Vyučovací predmet rozvíjanie špecifických funkcií je zaradený vo vzdelávacej oblasti jazyk 

a komunikácia. Rámcový obsah vzdelávania v tomto predmete určuje samostatný dokument, 

ktorý je prílohou tohto vzdelávacieho programu. Obsah aktivít, ktoré vykonáva špeciálny pedagóg 

musí byť v súlade s mentálnymi a komunikačnými schopnosťami dieťaťa, bez ohľadu na fyzický 

vek.  Predmet RŠF vyučuje špeciálny pedagóg. 

Každý žiak, ktorý je vzdelávaný v školskej integrácii v základnej škole v triede spolu so žiakmi 

bez ŠVVP,  má vyplnený Návrh na prijatie. Žiaci majú zabezpečenú odbornú špeciálnopedagogickú 

starostlivosť v spolupráci s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

Začlenený žiak v školskej integrácii sa vzdeláva podľa rámcového učebného plánu príslušnej 

školy, v ktorej sa vzdeláva a podľa individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej len „IVP“) 

s prihliadnutím na narušenie. Obsah jeho vzdelávania vychádza zo vzdelávacieho programu pre 

deti a žiakov s vývinovými poruchami učenia. 

IVVP je súčasťou Návrhu na prijatie. IVVP musí byť v súlade s obsahom predmetu RŠF. IVVP sa 

aktualizuje podľa požiadaviek ročníka a aktuálneho stavu žiaka. 

Špeciálny pedagóg metodicky usmerňuje vyučujúcich a spolupracuje na tvorbe IVP. Metódy 

a postupy používané na vyučovaní vychádzajú z výsledkov psychologickej, logopedickej 

a špeciálnopedagogickej diagnostiky, cieľov a obsahu predmetu RŠF. 

Riaditeľ školy zabezpečí, aby v záujme žiaka boli rešpektované všeobecné odporúčania pre 

postup učiteľa žiaka s VPU vo výchovno-vzdelávacom procese, ktoré sú súčasťou IVVP a sú 

vypracované špeciálnym pedagógom a výchovným poradcom. 

 

Všeobecné zásady hodnotenia žiaka s VPU 

 

Pri hodnotení postupujeme v súlade so zásadami hodnotenia žiakov s VPU schváleného MŠ 

SR č. CD-2088-18550/39582-1:914 zo dňa 26. mája 2009 a MP na hodnotenie žiakov základnej 

školy č. 22/2011 Príloha č. 2 Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením 



začleneného v základnej škole. 

 

Učitelia zohľadňujú  jeho psychický a fyzický zdravotný stav, druh a závažnosť poruchy, ktorá má 

vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete. Učiteľ posudzuje učebné výsledky 

žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, 

individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej 

školskej dochádzky. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne 

schopnosti, ktoré sú základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie. 

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka je nevyhnutné postupovať podľa odporúčaní špeciálneho 

pedagóga a školského logopéda. O spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo 

vyučujúci učiteľ informuje zákonného zástupcu žiaka s VPU po konzultácii so špeciálnym 

pedagógom a školským logopédom. 

Pri hodnotení žiaka s VPU učiteľ taktne posudzuje úroveň jeho vedomostí nielen v porovnaní 

s rovesníkmi, ale najmä v porovnaní s uplynulým obdobím vzhľadom na predchádzajúce výkony 

samotného žiaka. 

 

Dĺžka výchovy a vzdelávania 
 
Dĺžka vzdelávania žiakov s VPU, ktorí sú vzdelávaní  v školskej integrácii, môže byť predĺžená až o 

dva roky (§ 97 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.) nasledujúcim spôsobom:  

- v školskej integrácii - individuálne - rozložením obsahu vzdelávania pre konkrétneho žiaka v súlade s 

jeho individuálnym vzdelávacím programom (pri uplatnení § 94 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.).  

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese učiteľ: 

 

- akceptuje žiaka s VPU a rešpektuje špecifiká jeho osobnosti 

- rešpektuje správanie žiaka spôsobené jeho narušením 

- podporuje a taktne usmerňuje jeho spôsoby sebarealizácie 

- povzbudzuje žiaka a vytvára príležitosti pre pozitívne hodnotenie 

- stimuluje rozvíjanie tých schopností, ktoré v dôsledku narušenia nie sú dostatočne vyvinuté 

- podporuje všetky snahy žiaka o ústnu i písomnú komunikáciu 

- poskytuje žiakovi podnety na hodnotiace myslenie a vedie ho k primeranému sebahodnoteniu 

- vedie žiaka k samostatnosti a pozitívnym prístupom zvyšuje jeho sebadôveru 

- kladie na žiaka primerané požiadavky, nezľavuje v nárokoch a neoslobodzuje ho od činností, ktoré 

môže s individuálnou pomocou učiteľa alebo spolužiakov zvládnuť. 

 

K zmierneniu prejavov a dôsledkov vyššie uvedených negatívnych vplyvov na vzdelávanie v triede 

zabezpečí učiteľ žiakovi nasledujúce podmienky: 

 

- umiestni žiaka v triede tak, aby mohol vnímať výklad učiteľa všetkými zmyslami, 

- do lavice posadí žiaka s takým spolužiakom, ktorý bude schopný a ochotný pomôcť, 

- pracovný postup vo výchovno-vzdelávacom procese konzultuje s asistentom učiteľa 

- pri práci so žiakom používa vhodné pomôcky a učí ho s nimi pracovať aj samostatne, 

 

V priebehu nižšieho sekundárneho vzdelávania je potrebné pomôcť žiakovi s VPU pri jeho 

profesionálnej orientácii a tým prispieť k jeho úspešnému sociálnemu začleneniu. 

 

Kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky pre žiakov s vývinovými poruchami učenia  

 

 Kalkulačka, počítač/notebook, korekcia gramatiky v počítači, CD prehrávač. 

 

Didaktické pomôcky: pravidlá slovenského pravopisu, rôzne gramatické tabuľky (žiak ich môže 

mať k dispozícii kedykoľvek počas vyučovacej hodiny), tabuľka malej a veľkej násobilky, číselná 

os, prehľad vzorcov, matematické, fyzikálne, chemické tabuľky, atlas, slovník, ilustrácie, kartičky 

so slabikami, názorné pomôcky. 

 



Upravené materiály: tlačené (kopírované) materiály na individuálnu prácu, predpísané texty na 

dopĺňanie, cvičenia, kde i, y len dopisuje, diktát pripravený ako doplňovačka, učiteľom pripravené 

poznámky - nalepenie do zošita, odkopírované poznámky od spolužiakov, farebné podčiarkovanie, 

zvýrazňovanie podstatného v texte, vypracovanie osnovy, vyjadrenie obsahu obrázkom, nákresy, 

rozdelenie učebného textu pri štúdiu na kratšie úseky, vypracovanie konspektu (zápis podstatného z 

toho, čo sa práve naučil v bodoch). 

 

Kompenzačné pomôcky: obrázková abeceda, písmená na kockách, gymnastická lopta, ďalšie 

pomôcky odporúčané poradenským zariadením. 

Školské potreby: písacie potreby, ktoré „nezadrhávajú“ po papieri a nie sú príliš tenké na 

uchopenie, pero, ktoré nezanecháva machule (nie plniace), linajkové, štvorčekové zošity, podložky 

s pomocnými linajkami, záložka. 

 

Špeciálne učebnice a pracovné listy 

V triede učiteľ dbá, aby žiak využíval kompenzačné pomôcky, umiestni ho na miesto, kde nie je 

rušený spolužiakmi. Nie každý žiak potrebuje používať všetky uvedené pomôcky, vždy je však 

potrebný individuálny prístup k žiakovi a individualizácia metód na uľahčenie učenia sa žiakov. 

V predmete rozvíjanie špecifických funkcií špeciálny pedagóg používa pomôcky: 

svetelný bzučiak,  skladačky, dominá, puzzle, pexesá, karty na rozvíjanie jazykových schopností, 

geometrické tvary, bludiská, obrázkové dominá, na rozvíjanie motoriky navliekanie šnúrok, 

guľôčkové labyrinty, hry pre deti, stavebnice, mozaiky, skladačky, koráliky. 

 

Kompenzačné, špeciálne učebné pomôcky a úpravy testu používané pri skúškach 

Pomôcky, kompenzačné pomôcky a formu úpravy testov, ktoré žiaci môžu využívať pri Testovaní 

9, by mali mať možnosť využívať počas celej dochádzky do základnej školy a počas prijímacích 

skúšok na strednú školu. 

 

Hodnotenie žiaka 

 

1. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s VPU učiteľ rešpektuje jeho psychický a fyzický 

zdravotný stav, druh a závažnosť poruchy, ktorá má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v 

príslušnom predmete. 

2. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na 

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

ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Pri hodnotení učebných výsledkov 

žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho pracovnej a sociálnej 

integrácie. 

3. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka je nevyhnutné postupovať podľa odporúčaní špeciálneho 

pedagóga a školského logopéda. 

4. O spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo vyučujúci učiteľ informuje 

zákonného zástupcu žiaka  

5. Pri hodnotení žiaka s VPU učiteľ taktne posudzuje úroveň jeho vedomostí nielen v porovnaní s 

rovesníkmi, ale najmä v porovnaní s uplynulým obdobím vzhľadom na predchádzajúce výkony 

samotného žiaka. 

 

Formy výchovy a vzdelávania 

 

Pri výbere formy vzdelávania žiakov s VPU je potrebné postupovať individuálne, podľa výsledkov 

špeciálnopedagogickej, logopedickej, psychologickej, prípadne inej odbornej diagnostiky. 

 

Školská integrácia 

 

Školská integrácia sa realizuje v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy. Takýto žiak je vzdelávaný 

podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so 

školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Zákonný zástupca žiaka má právo sa s 



týmto programom oboznámiť. Do jednej triedy sa spolu s ostatnými žiakmi zaraďujú z dôvodu 

zvýšenej náročnosti organizácie vyučovacej hodiny a prípravy príslušnej dokumentácie najviac traja 

žiaci so zdravotným znevýhodnením.  

 

Naša škola spolupracuje s CPPPaP v Nitre, ŠZŠ Mudroňova, so školským pediatrom  pri 

zabezpečení starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane 

žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

 

  
Dokumentácia individuálne začleneného/integrovaného žiaka so ŠVVP 

 

1. Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP do základnej školy  (schválený MŠ SR pod č. CD-2008- 

17271/37405-1:914 dňa 24. októbra 2008 s platnosťou od 1. januára 2009 – ďalej len „návrh na 

prijatie“), 

2. správa z psychologického vyšetrenia, 

3.správa zo špeciálno-pedagogického, 

4. správa z odborného vyšetrenia (podľa potreby), 

5. písomné vyjadrenie k školskému začleneniu (k školskej integrácii), 

6. individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne začleneného žiaka, 

7. informovaný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. 

 

Podmienkou prijatia žiaka na školskú integráciu je:  

1. špeciálnopedagogická diagnostika, psychologická diagnostika vykonaná v centre pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie,  

2. odborná lekárska diagnostika (onkológ, neurológ, psychiater, internista a iné),  

3. písomná žiadosť rodiča alebo zákonného zástupcu.  

 

6/3 Výchova a vzdelávania žiakov s poruchou aktivity a pozornosti a jej 

špecifiká 
 

Poruchu aktivity a pozornosti definujeme ako skupinu porúch správania, so začiatočnými 

prejavmi pred siedmym rokom veku života dieťaťa. Je to kombinácia hyperaktivity, poruchy 

pozornosti a neschopnosti sa primerane dlhší čas sústrediť na danú úlohu, pričom je toto správanie 

typické pre všetky situácie a je relatívne trvalé. Pri nevhodnom, najmä dlhodobom výchovnom 

prístupe, sa môžu sekundárne vyvinúť až asociálne formy správania. Ako pridružená porucha sa 

môžu vyskytnúť aj špecifické poruchy učenia. 

 

Ciele výchovy a vzdelávania 

 

Ciele výchovy a vzdelávania sú v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania podľa Štátneho 

vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy  

Špecifickým cieľom je reedukácia a korekcia prejavov v učení a správaní, ktoré sú 

dôsledkom diagnostikovaného zdravotného znevýhodnenia ako aj tréning požadovaných 

vzorov, foriem správania a následne aj reedukácia vlastností vo vzťahu k učeniu. 

 

Stupeň vzdelávania 

 

Stupeň vzdelania je definovaný v Štátnom vzdelávacom programe pre 2. stupeň základnej 

školy ISCED 1I. Žiak s poruchou aktivity a pozornosti je prijatý do základnej školy, ktorá je jeho 

kmeňovou školou.  

 

Profil absolventa 

 

Profil absolventa je definovaný v Štátnom vzdelávacom programe pre nižšie stredné  vzdelávanie.  

 



Vzdelávacie oblasti a prierezové témy 

 

Vzdelávacie oblasti a prierezové témy sú totožné so vzdelávacími oblasťami a prierezovými témami 

podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie stredné  vzdelávanie.  

 

Vzdelávacie štandardy 

 

Vzdelávacie štandardy sú totožné so vzdelávacími štandardami podľa Štátneho vzdelávacieho 

programu pre nižšie stredné vzdelávanie - 2. stupeň základnej. 

 
Kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti 

 

V triede na viditeľnom mieste má žiak umiestnený  režim dňa, časový harmonogram aktivít pre 

daný deň, osnovu učiva, ktoré sa má žiak naučiť,  semafor (červené svetlo znamená stop 

nevhodnému správaniu), prípadne ďalšie pomôcky (kompenzačné, špeciálne učebné) podľa 

odporúčania poradenského zariadenia. Na lavici počas vyučovania má k dispozícii len tie učebné 

pomôcky, ktoré momentálne potrebuje. Potrebná je ostražitosť pri používaní ostrých predmetov na 

vyučovaní (nožničky, kružidlá), po použití by sa mali uložiť na bezpečné miesto. V triede je 

relaxačné miesto, resp. v škole relaxačná miestnosť (tu žiak podľa potreby relaxuje alebo sa mu 

môže venovať špeciálny pedagóg, asistent učiteľa). 

Ak žiak svojím správaním vážne a sústavne narúša vyučovanie, prípadne jeho správanie ohrozuje 

iných žiakov, učiteľa alebo jeho samého, je možné vyučovanie alebo jeho časť realizovať 

individuálne, v inej miestnosti, kde dočasne úlohu učiteľa preberie špeciálny pedagóg. 

Kompenzačné, špeciálne učebné pomôcky a úpravy testu používané pri skúškach 

Pomôcky, kompenzačné pomôcky a formu úpravy testov, ktoré žiaci môžu využívať pri Testovaní 

9, by mali mať možnosť využívať počas celej dochádzky do základnej školy a počas prijímacích 

skúšok na strednú školu. 

 

Špecifiká výchovy a vzdelávania 

 

Ak sa porucha aktivity a pozornosti premieta do vzdelávacieho procesu tak, že žiakovi je potrebné 

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

potreby a musí byť v škole evidovaný ako žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a 

musí mať vypracovaný individuálny vzdelávací program. Žiak môže mať špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby počas celého vzdelávacieho cyklu alebo len počas limitovaného obdobia, čo sa 

posudzuje na základe výsledkov odborného vyšetrenia školského zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie. 

Žiak má  zabezpečené odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky v 

rozsahu a kvalite zodpovedajúcej jeho individuálnym potrebám.  

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

špeciálnym výchovnovzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka. 

 

Základom pre špecifický postup pri vzdelávaní žiakov s poruchou aktivity a pozornosti je 

vytvorenie pozitívneho vzťahu medzi učiteľom a žiakom. Vzdelávanie žiaka s poruchou aktivity a 

pozornosti si vyžaduje koordinovaný tímový prístup učiteľa a špeciálneho pedagóga, podľa potreby. 

 

Špecifiká vzdelávania je potrebné uplatňovať v individuálnom rozsahu a podľa individuálnych 

potrieb žiakov vo všetkých formách vzdelávania nasledovne: 

 

■ Všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa 

prispôsobujú individuálnym osobitostiam žiakov s poruchou aktivity a pozornosti. 

■ Žiak s poruchou aktivity a pozornosti, ktorý nemôže plniť požiadavky príslušných vzdelávacích 

oblastí a štandardov, sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 

■ Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť aj na intenzívne vzdelávanie v určitej 

vzdelávacej oblasti v rámci individuálneho vzdelávacieho programu žiaka. 



■ V prípade individuálnej integrácie v bežnej triede základnej školy môže na vyučovacích hodinách 

podľa potreby pracovať so žiakom/žiakmi s poruchou aktivity a pozornosti školský špeciálny 

pedagóg  a to individuálne alebo v skupinkách, podľa individuálneho vzdelávacieho programu 

žiaka/žiakov. Obsah, formy a postup svojej činnosti konzultuje s príslušným učiteľom. 

Školský špeciálny pedagóg v rámci vyučovania pracuje individuálne so žiakom, resp. so skupinkou 

vybraných žiakov s cieľom systematickej, intenzívnej korekcie, terapie alebo reedukácie. 

■ Pri vyučovaní žiakov s poruchou aktivity a pozornosti učiteľ určuje priebeh a štruktúru 

vyučovacej hodiny flexibilne, zohľadňujúc psychický stav, správanie a potreby žiakov, ktoré sú 

dôsledkom stanovenej diagnózy. 

■ Pri hodnotení učebných výsledkov aj správania sa kladie dôraz na motivačnú zložku hodnotenia. 

Ak je žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebné prispôsobiť obsah 

a formy vzdelávania v jednom alebo viacerých vyučovacích predmetoch, vypracuje vyučujúci 

daného predmetu v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom ako súčasť individuálneho 

vzdelávacieho programu Úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu .Jedná sa o úpravu obsahu 

vzdelávania žiaka, t. j. vychádza sa z učebných osnov predmetu. 

Individuálny vzdelávací program sa v priebehu školského roka môže upravovať a dopĺňať podľa 

aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. 

 

V rámci voliteľných (disponibilných) hodín, okrem iných predmetov, podľa potreby sme  

zaradili  aj špecifické predmety zamerané na korekciu, terapiu a reedukáciu dôsledkov zdravotného 

znevýhodnenia žiakov, napr. individuálna logopedická intervencia, čítanie a písanie hrou, rozvoj 

špecifických funkcií.  

 

Špecifický predmet: Čítanie a písanie hrou 

Vyučovanie voliteľného predmetu čítanie a písanie hrou je rozšírením vyučovania povinného 

predmetu slovenský jazyk a literatúra. Predstavuje netradičný, ale efektívny spôsob vyučovania, 

ktorého hlavným cieľom je, aby žiaci, ktorí majú špecifické problémy s čítaním a písaním, resp. 

majú problém sa dostatočne a primeraný čas koncentrovať, sa pri týchto činnostiach zbavili strachu, 

napätia, zábran a získali primeranú dávku sebadôvery. 

Ďalším cieľom predmetu je naučiť žiakov s poruchou aktivity a pozornosti hravou formou súvisle 

komunikovať ústnou a písomnou formou na primeranej úrovni, rozvíjať slovnú zásobu, rozvíjať 

čítanie s porozumením, čitateľské zručnosti, ďalej osvojenie si tvarov písma hravou formou 

špeciálnymi postupmi s prihliadnutím na poruchu koncentrácie pozornosti, impulzivitu, prípadne aj 

poruchu písania (dysgrafiu) a poruchu čítania (dyslexiu). Dôležitý vo vyučovaní predmetu je 

motivačný a relaxačný prvok, zažitie pocitu úspešnosti a uspokojenia. 

 

V rozvoji osobnosti žiaka sa predmet zameriava predovšetkým na: 

- rozvoj slovnej zásoby 

- porozumenie čítaného textu 

- rozvoj schopnosti reprodukovať text 

- rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky 

- osvojovanie si písacích návykov 

- osvojovanie si gramaticky správneho písaného textu 

- rozvoj estetickej stránky písaného textu 

- rozvoj kreativity 

- podporu rozvoja charakterových vlastností na základe akceptácie pozitívnych literárnych postáv 

- tréning koncentrácie pozornosti a ovládanie impulzívneho správania 

- učenie sa reálne hodnotiť svoj výkon a správanie 

- učenie sa prijímať vlastné obmedzenia a rozvíjať silné stránky 

- rozvoj pozitívnych sociálnych interakcií, začlenenie do skupiny 

 

Obsah predmetu je rámcový, zahŕňa témy: 

 

I. Rozvoj jemnej grafomotoriky 

II. Písmeno, slabika slovo, písaný text 



III. Náročnejšia práca s textom 

IV. Samostatná tvorivá práca s textom 

V. Časopis, kniha, knižnica, počítač, internet 

VI. Pamäťový nácvik a reprodukcia textu 

VII. Dramatizácia textu 

 

Vo vyučovaní predmetu čítanie a písanie hrou sa používajú najmä nasledovné postupy a činnosti: 

rozhovor, kreatívne činnosti, postupy zamerané na rozvoj čitateľských zručností, činnosti a hry 

zamerané na koncentráciu pozornosti, činnosti a hry zamerané na kooperáciu, dodržiavanie 

pravidiel, práca s textom, práca s výukovými programami, CD a internetom dramatizácia textu, 

grafomotorické cvičenia, relaxačné cvičenia, skupinová práca, práca vo dvojiciach, individuálna 

práca so žiakom, diagnostické a hodnotiace postupy, spätná väzba. 

 

 

Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie 

 

Vo výnimočnom prípade môže byť žiak so závažnou formou poruchy aktivity a pozornosti na 

základe lekárskeho odporúčania a v súlade s platnou legislatívou na určitý čas oslobodený od 

povinnosti dochádzať do školy, pričom sa mu poskytuje individuálne vzdelávanie. 

 

Povinné personálne zabezpečenie 

 

Pri vzdelávaní žiaka s poruchou aktivity a pozornosti formou individuálnej integrácie v bežnej 

základnej škole je potrebné zabezpečiť odborný servis školského špeciálneho pedagóga a podľa 

potreby ďalších odborných zamestnancov – špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa. 

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v škole 

 

Najmä u žiakov so závažnejšími formami poruchy aktivity a pozornosti je potrebné zabezpečiť 

zvýšenie ochrany fyzickej bezpečnosti samotného žiaka a jeho spolužiakov. Žiak by mal byť pod 

stálym pedagogickým dozorom. 

 

 

6/4 Výchova a vzdelávanie detí a 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. 

 

Zoznam žiakov so SZP od 9/2016 v šk. roku 2017/2018: 

 

8. ročník 1 žiak 

9. ročník  1 žiak 

 

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

školy vo všetkých predmetoch - bez potreby vypracovania IVVP 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. 



 

Sociálne znevýhodnené prostredie (ďalej SZP) je pre žiaka rodina: 

 v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške životného 

minima, 

 v ktorej aspoň jeden z rodičov alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti 

patrí do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, 

 v ktorej najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov 

nemá ukončené základné vzdelanie, 

 ktorá má neštandardné bytové a hygienické podmienky (napr. žiak nemá vyhradené miesto 

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

Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa  uskutočňuje sa  

v bežných triedach spoločne s ostatnými žiakmi školy.   

 

Kompenzačné pomôcky pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Pri výchove a vzdelávaní žiakov zo SZP, ktorým boli diagnostikované ŠVVP, sa používajú 

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. 

 

Dokumentácia individuálne začleneného/integrovaného žiaka so ŠVVP 

 

1. Správa zo špeciálnopedagogického a psychologického vyšetrenia, 

2. Správa z odborného vyšetrenia (podľa potreby ) 

3. informovaný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu  

 

7. Prierezové témy 

 
Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika vyčlenená z obsahu celkového 

vzdelávania a z formulovania kľúčových kompetencií. Obsah školského vzdelávania 

tvorí kultúrne dedičstvo – poznanie, hodnoty, normy, vzorce správania, výkony a komunikáty, 

ktoré sú vlastné určitej sociálnej skupine. Prostredníctvom svojej kultúry spoločenstvo odovzdáva 

svoje chápanie sveta aj svoje skúsenosti ďalším generáciám. Obsah vzdelávania sa 

utvára na základe kultúrnej tradície, ktorú spoločenstvo prebralo z minulosti a inovácie, ku 

ktorým dospelo.  

Obsah nižšieho stredného  vzdelávania je rozdelený do 7 vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú 

z definovania obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií. 

 

Prierezové témy sa prelínajú vzdelávacími oblasťami. Odrážajú aktuálne problémy súčasnosti, 

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

základného učiva, zdôraznenie aplikačného charakteru, majú prispieť k tomu, aby si žiaci 

rozšírili rozhľad, osvojili si určité postoje, hodnoty, rozhodovanie. Prepájajú rôzne oblasti 

základného učiva, prispievajú ku komplexnosti vzdelávania žiakov a pozitívne ovplyvňujú 

proces utvárania a rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov. 

 



Osobnostný a sociálny rozvoj 

Environmentálna výchova 

Mediálna výchova 

Multikultúrna výchova 

Regionálna výchova 

Dopravná výchova 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
 

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných 

osnovách jednotlivých predmetov. 

 

 

Začlenenie prierezových tém 
 

Multikultúrna výchova začleníme do jednotlivých učebných osnov 

predmetov 

dejepis, etická výchova geografia, výtvarná 

výchova, hudobná výchova 

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať formou kurzu so 

psychológom 

v septembri a v októbri plánujeme 4 hodiny 

Environmentálna výchova Začlenená do všetkých vyučovacích 

predmetoch 

Mediálna výchova Do učebných osnov slovenského jazyka, 

občianskej 

výchovy, etickej výchovy 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti 

k cestnej premávke 

Začlenená do predmetov etická výchova, 

občianska náuka, telesná výchova, výtvarná 

výchova, informatika, fyzika 

Spolupráca s Policajným zborom v Lužiankach 

a Obecnou políciou Lužianky. 

Ochrana života a zdravia Biológia, občianska náuka, etická výchova, 

telesná výchova, SJL, dejepis, geografia, 

zemepis 

Samostatná činnosť – Účelové cvičenie – 

Ochrana človeka a prírody. 

Spolupráca s Poľovníckym združením 

v Lužiankach 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli – 

komunikovať, argumentovať, používať 

informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, 

spolupracovať v skupine, prezentovať sám 

seba, ale aj prácu v skupine. Ciele aj obsah 

prierezovej témy je súčasťou viacerých 

predmetov. 

 

 

Zapracovanie finančnej gramotnosti do učebných osnov 

 

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 príklady5.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 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). Vypočítať 

percentá 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 

zvládnuťČiastková kompetencia 4: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebných 

úverov. 

 
 

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 

astaroby. 

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 

 

 

Zapracovanie čitateľskej gramotnosti do učebných osnov 

 

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 - Najzaujimavejsie podujatie skolskej kniznice  "Den Milana Rastislava Stefanika – 

zapojenie ziakov, ucitelov, rodicov 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 medzipredmetových 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Organizácia vyučovania       

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  8. a 9. ročníku   sa vyučuje podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2, ktorý 

vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania a školského vzdelávacieho programu, ktorý je 

základným dokumentom školy.  

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

ročníkov spájame ročníky podľa platnej legislatívy. Ročníky na 2. stupni spájame  z dôvodu 

nízkeho počtu žiakov v triedach.  

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

dievčat,  dievčatá /8.9. /, chlapci / 8.9./ - každá skupina 2 hodiny. 

Náboženská výchova-  dievčatá /8.9. / 1 hod. , chlapci / 8.9./ 1 hod.  

Výtvarná výchova- 1 hod., dievčatá /8.9. / 1 hod. , chlapci / 8.9./ 1 hod.  

Organizácia vyučovacích hodín 

Začiatok vyučovania po prerokovaní v PR dňa 24. 8. 2017 bol ponechaný na 8.00 hodinu. 

Všetky prestávky okrem veľkej, ktorá je po tretej vyučovacej hodine, sú desaťminútové. Sú 

určené na prípravu žiakov na ďalšiu hodinu, hygienické potreby a presuny žiakov. Veľká 

prestávka je dvadsaťminútová, väčšinou vonku pred budovou školy, ak to počasie dovoľuje, slúži 

na relaxáciu. Prestávka na obed je pre žiakov I. stupňa po 5. vyučovacej hodine, pre žiakov II. 

stupňa po 6. vyučovacej hodine. Obedy sa podávajú žiakom do 14.00 hodine. Krúžková činnosť 

a doučovanie žiakov začína od 14.00 hod.  

1. hodina                      8.00 –  8.45              10 minút 

2. hodina                      8.55 –  9.40              10 minút 

3. hodina                      9.55 – 10.40             20 minút 

4. hodina                    10.55 – 11.40             10 minút 

5. hodina                    11.55 – 12.35               10 minút 

6. hodina                    12.45 – 13.30               30 minút 

Krúžková činnosť – 14. 00 hod. 

 

 

 Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválila pedagogická rada. 

Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník. Vyrušovať 

žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je dovolené. 



 Začiatok vyučovania - riaditeľ školy ho môže určiť v intervale od 7.00 hod. do 9.00 hod., 

začiatok vyučovania sa prerokuje v pedagogickej rade a rade školy s ohľadom na miestne 

podmienky, potreby žiakov a ich zákonných zástupcov. Vyučovanie začína o 8.00 hod. a 

končí o 15.25 hod. – rozhodnutím PR dňa 24. 08. 2017. 

 Rozvrh hodín a  plán dozorov učiteľov, sa nachádza v zborovni a v riaditeľni školy 

 Budova školy je v pracovných dňoch prístupná od  6.30 hod  do 19.00 hod.  

 Žiaci, ktorí navštevujú  ŠKD, vstupujú do školy priebežne od 6.30 hod. 

 Ostatní žiaci vstupujú do budovy od 7.45 hod. 

 Školský klub je v prevádzke od  6.30 do 7.45 a od 11.40 do16.10 hod. 

 Budova školy sa o 8.00 hod. zamyká. 

 Vstup do budovy školy nezamestnaným osobám je možný len so súhlasom 

zodpovedných zamestnancov školy. Vyrušovanie pedagógov a žiakov je možné len cez 

prestávku.  

 Vstup do areálu školy mimo vyučovania je na vlastné riziko, pretože škola zaisťuje 

ochranu zdravia žiaka len pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním. 

 Každá trieda, ktorá má pridelenú šatňu, stará sa o ňu počas celého školského roka. Dbá 

o čistotu a poriadok v nej. Škody úmyselne spôsobené v priestoroch šatne hradia žiaci. 

 

 

9. Spôsob, podmienky  ukončenia nižšieho stredného  vzdelávania a vydávanie 

dokladu o získanom vzdelaní 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru 

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

základnou školou. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie s doložkou. Vysvedčenie z 

príslušného ročníka vzdelávacieho programu, po absolvovaní ktorého žiak získa stupeň 

vzdelania, obsahuje aj doložku s uvedením získaného stupňa vzdelania. Na vysvedčení sa do 

doložky uvedie: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“.  

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

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

 

Doklady o získanom vzdelaní sa vedú v štátnom jazyku a vydávajú na predpísaných tlačivách 

schválených ministerstvom školstva; v školách podľa § 109 na tlačivách schválených príslušným 

ústredným orgánom štátnej správy. 

 

Skončenie plnenia povinnej školskej dochádzky 

 

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

dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách  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. 

Ukončenie vzdelávania integrovaných žiakov 

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 . . . .“ 

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

skutočnosti súvisiace s jeho vzdelávaním, ako napríklad vzdelávanie podľa individuálneho 

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

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

povinnej školskej dochádzky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

  



Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 

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

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 oboznámení so Školským poriadkom. 

- v hodnotení správania žiakov sa neprihliada na prospech v predmetoch 

- škola nehodnotí správanie žiaka mimo školu 

- pri hodnotení správania vychádza škola zo základných spoločenských, etických 

a hygienických noriem slušného správania, ktorých základy sú súčasťou školského  poriadku 

školy. 

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

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

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

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

momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej 

podpory zdravého rozvoja  osobnosti žiaka. 

Dôležitým odporúčaním do budúceho školského roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne 

hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie ich  vnútornej motivácie. 

Pravidlá pre hodnotenie v predmetoch 

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

zvlášť 

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

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

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

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

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

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

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



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

- miera a naplnenia kľúčových kompetencií vo forme plnenia očakávaných výstupov je 

východiskom pre hodnotenie žiaka v predmete 

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

s termínom sú oboznámení aj s témami písomnej práce 

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

-  hodnotenie zodpovedajúce ich veku a schopnostiam, forma seba    

hodnotenia je  ponechaná na vyučujúcich 

-  a viachodinovou dotáciou, 

minimálne 2 z ostatných predmetov. 

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

 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 

1.    riaditeľ školy kontroluje všetkých,  

2.  vedúci zamestnanci kontrolujú všetkých  podriadených 

  

Hospitačná činnosť vedenia  školy:  

 riaditeľ školy hospituje spoločensko-vedné predmety môže  aj bez ohlásenia  

 zástupca školy hospituje prírodovedné predmety, špeciálnu tried a ŠKD.  

 

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

na základe: 

• Pozorovania (hospitácie) 

• Rozhovoru 

• Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy a podľa zásad 

hodnotenia pedagogických zamestnancov do konca školského roka formou hodnotiaceho 

pohovoru: 

 

 

 

Zásady hodnotenia: 

 

Príprava pedagogického zamestnanca na vyučovací proces 

Vzťah pedagogického zamestnanca k žiakom 



Tvorivosť 

Schopnosť vytvárať a využívať materiálno – technické zázemie vyučovania 

Mimoškolská činnosť a úspešnosť pri príprave na súťaže, kultúrne vystúpenia, olympiády, šport 

Schopnosť profesijného rastu a sebavzdelávanie 

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.   

3. 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 ich reálnosť a stupeň dôležitosti. 

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

• Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, 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 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

• Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach 

• SWOT analýza. 

 

4. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov 



 

Pre potreby školy je dôležité zlepšiť kvalifikovanosť, aprobačné zloženie pre 

predmet nemecký jazyk, slovenský jazyk, fyzika, anglický jazyk 

Vedenie školy bude podporovať ďalšie vzdelávanie pedagógov v uvedených oblastiach i 

v štúdiu nových moderných trendov vo vyučovaní. Cieľom školy je dosiahnuť a 

skvalitniť prácu na počítači, komunikáciu prostredníctvom elektronickej pošty a širšie 

využívanie výpočtovej, komunikačnej a prezentačnej techniky vo vyučovaní žiakov. 

Dôležité bude vzdelávanie v oblasti psychológie, pedagogiky, v osobnostnej a sociálnej 

výchove pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.  Ďalším cieľom je aj vzdelávanie vedúcich 

pedagogických zamestnancov v kariérových pozíciách vedúcich PK, MZ, výchovného 

poradenstva,  vychovávateľky a koordinátorov. V rámci priebežného vzdelávania majú učitelia 

svoj vlastný program pre odborný rast a vzdelávajú na základe jednotlivých ponúk MPC, ŠPÚ, 

SŠÚ a samo štúdiom. 

 

Riaditeľka sa zúčastňuje  funkčného  vzdelávania na MPC v Nitre a momentálne končí 

špecializačné vzdelávanie MVP na základných školách.  

Zástupkyňa riaditeľky ZŠ si podala prihlášku na funkčné vzdelávanie a končí špecializačné 

vzdelávanie MVP na základných školách 

Učiteľka  ročníkov 1.-4. prebieha   kvalifikačné vzdelávanie ANJ – ŠPÚ 

Učiteľka ročníkov 5. -9. prebieha kvalifikačné vzdelávanie – Špeciálnapedagogika – UK 

Bratislava 

Plánované vzdelávania: Tvorba IVVP, Školského vzdelávacieho programu, Špeciálna 

pedagogika, výchovné poradenstvo, ŠVVP 

 

Pedagogickí zamestnanci si svoju odbornosť neustále skvalitňujú prostredníctvom 

samo štúdia odbornej literatúry, odborných školení, metodických stretnutí , ktoré 

organizujú MPC, KŠÚ, OMEP, RÚVZ a iné organizácie – aktuálne počas školského  roka. 

 

 

Plány kontinuálneho vzdelávania budú vychádzať z plánov predmetových komisií 

a osobných plánov profesijného rastu pedagogického a odborného zamestnanca. 

 

 

Škola v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami bude nielen zapájať svojich 

pedagogických zamestnancov, ale aj podporovať ich vzdelávanie. Za týmto účelom 

vypracováva ročné plány kontinuálneho vzdelávania. 

 

Tento systém má tieto ciele: 

 

1. Uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

2. Udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) 

pedagogických zamestnancov. 

3. Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 

4. Sprostredkovať pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky 

vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru. 

5. Pripravovať pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. 

triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník ... 

6. Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 

školského systému, napr.  tvorba ŠkVP 



7. Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 

prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod. 

8. Pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. Každý 

pedagogický i odborný zamestnanec školy má mať možnosť ďalšieho vzdelávania za 

rovnakých podmienok. 

9. Posilniť integračný program školy odbornou znalosťou všetkých vyučujúcich,  asistentov 

učiteľa a rodičov.  Využívať jednodňové vzdelávanie učiteľov v oblasti výchovy žiakov 

so ŠVVP, integrácia žiakov. Vybrať vhodné kontinuálne vzdelávanie v danej oblasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Školský učebný plán 



Zvolené predmety a počty hodín odrážajú zameranie. Voliteľné hodiny uvedené v Štátnom 

vzdelávacom programe v súlade so zameraním sme pridelili k povinným učebným predmetom. 

Predpokladom dosiahnutia cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania je zaistenie kontinuity 

a plynulého prechodu z primárneho na nižšie sekundárne vzdelávanie. Absolvent primárneho 

vzdelania by mal mať osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, počtárskej, prírodovednej a 

kultúrnej gramotnosti,  základy pre osvojenie techník učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilosti. Mal 

by si vážiť seba aj druhých ľudí, byť spôsobilý, ústretovo komunikovať a spolupracovať, byť 

vnímavý k potrebám iných. 

 Základom nižšieho sekundárneho vzdelávania je vzájomný prístup pri osvojovaní znalostí 

a spôsobilostí žiakov. Vedomosti žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú východiskovým bodom pri 

získavaní nových vedomostí a ďalšom rozvoji spôsobilostí žiakov. Preto chceme vypestovať 

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

schopnosti v súlade s ich reálnymi možnosťami. To všetko preto, aby získali podklad na 

optimálne rozhodnutie o ďalšom vyššom sekundárnom vzdelaní – pri rozhodovaní sa pre stredné 

školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rámcový program 

 



 

Školský vzdelávací program – školský rok 2010/2011 

 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet/ročník 5. 6. 7. 
Dodatok 

č. 1 

8. 9.  

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 

anglický jazyk 

nemecký jazyk 

 

5 

 

3+1 

4 + 1 

 

3+1 

1 

4  

 

3 

1 

 

5  

 

3 + 1 

1 

5  

 

3 + 1 

1 

24 

 

19 

4 

        

Človek a 

príroda 

fyzika 

chémia 

biológia 

 

 

1 

1 

0,5+0,5 

1  

 

1 

0,5+0,5 

1,5+0,5 

2 

1 + 1 

1 

1  

2 

1 

5 

6 

6 

Človek a 

spoločnosť 

dejepis 

geografia 

občianska náuka 

1 

1+1 

1 

1 

1+1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,5+0,5 

2 

1 

0,5+0,5  

6 

7 

5 

Človek a 

hodnoty 

náboženská 

výchova/ 

etická výchova 

1 1 1 0,5+0,5 0,5+1,5 6 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 

informatika 

3,5+1,5 

0,5+1,5 

4+1 

0,5+1,5 

3,5+1,5 

0,5+0,5 

4+2 

0,5+0,5 

4 + 2 

0,5+0,5 

27 

7 

Človek a svet 

práce 

svet práce 

technika 

  0,5+1,5 

0,5+1,5 

0,5 

0,5 

 

 

 

2,5 

2,5 

Umenie a 

kultúra 

výtvarná výchova 

hudobná výchova 

výchova umením 

1 + 1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

0,5+0,5 

 

 

0,5+0,5 

4 

3 

2 

Zdravie a 

pohyb 

telesná a športová 

výchova 

2 2 2 2 2 10 

        

Povinná časť  21 23 24 24 24  

Voliteľné 

hodiny 

 6 6 6 6 6  

Spolu  27 29 30 30 30 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rámcový program 

 



 

Školský vzdelávací program – školský rok 2011/2012 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet/ročník 5. 
Dodatok 

č. 2 

6. 
Dodatok 

č. 3 

7. 
Dodatok 

č. 4 

8. 
Dodatok 

č. 5 

9. 
Dodatok 

č. 6 

 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 

anglický jazyk 

nemecký jazyk 

 

5 

 

3+1 

4 

 

3+1 

1+1 

4 

 

3+1 

1+1 

 

5  

 

3 

1 

5  

 

3+1 

1 

23 

 

19 

6 

        

Človek a 

príroda 

fyzika 

chémia 

biológia 

 

 

1+1 

1 

0,5+0,5 

1+1  

 

1 

0,5+0,5 

1,5+0,5 

2 

1 + 1 

1+1 

1+1 

2 

1 

6 

6 

9 

Človek a 

spoločnosť 

dejepis 

geografia 

občianska náuka 

regionálna výchova 

1 

1+1 

1 

0+1 

1+ 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1+1 

1 

0,5+0,5 

2 

1 

0,5+0,5  

8 

6 

5 

1 

Človek a 

hodnoty 

náboženská 

výchova/ 

etická výchova 

1 1 1 0,5+0,5 0,5+0,5 5 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 

informatika 

3,5+1,5 

0,5+0,5 

4+1 

0,5+0,5 

3,5+1,5 

0,5+0,5 

4+1 

0,5+0,5 

4 + 1 

0,5+1,5 

25 

6 

Človek a svet 

práce 

svet práce 

technika 

  0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

 

1 

1 

Umenie a 

kultúra 

výtvarná výchova 

hudobná výchova 

výchova umením 

1  

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

0,5+0,5 

 

 

0,5+0,5 

3 

3 

2 

Zdravie a 

pohyb 

telesná a športová 

výchova 

2 2 2 2 2 10 

        

Povinná časť  21 23 24 24 24  

Voliteľné 

hodiny 

 6 6 6 6 6  

Spolu  27 29 30 30 30 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rámcový program 

 



 

Školský vzdelávací program – školský rok 2012/2013 

 
 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet/ročník 5. 
Dodatok 

č. 8 

6. 
Dodatok 

č. 9 

7. 
Dodatok 

č. 10 

8. 
Dodatok 

č. 11 

9. 
Dodatok 

č. 12 

 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 

anglický jazyk 

nemecký jazyk 

 

5 + 1 

 

3 

4 + 2 

 

3 

1 

4 + 1 

 

3+1 

1+1 

 

5  

3 + 1 

1 

5  

 

3 + 1 

1 

29 

 

17 

5 

        

Človek a 

príroda 

fyzika 

chémia 

biológia 

 

 

1+1 

1 

0,5+0,5 

1  

 

1 

0,5+0,5 

1,5+0,5 

2 

1 + 1 

1 

1  

2 

1 

5 

5 

7 

Človek a 

spoločnosť 

dejepis 

geografia 

občianska náuka 

1+ 1 

1 

1 

1+ 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,5+0,5 

2 

1 

0,5+0,5  

8 

5 

5 

Človek a 

hodnoty 

náboženská 

výchova/ 

etická výchova 

1 1 1 0,5+0,5 0,5+1,5 6 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 

informatika 

3,5+1,5 

0,5+0,5 

4+1 

0,5+0,5 

3,5+1,5 

0,5+0,5 

4+2 

0,5+0,5 

4 + 2 

0,5+0,5 

27 

5 

Človek a svet 

práce 

svet práce 

technika 

  0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

 

1 

1 

Umenie a 

kultúra 

výtvarná výchova 

hudobná výchova 

výchova umením 

1 + 1 

1 

1 + 1 

1 

1 

1 

 

 

0,5+0,5 

 

 

0,5+0,5 

5 

3 

2 

Zdravie a 

pohyb 

telesná a športová 

výchova 

2 2 2 2 2 10 

        

Povinná časť  21 23 24 24 24  

Voliteľné 

hodiny 

 6 6 6 6 6  

Spolu  27 29 30 30 30 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rámcový program 

 



 

Školský vzdelávací program – školský rok 2013/2014 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet/ročník 5. 
Dodatok  

č. 14 

6. 
Dodatok  

č. 15 

7. 
Dodatok 

č. 16 

8. 
Dodatok 

č. 17 

9. 
Dodatok 

č. 18 

 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 

anglický jazyk 

nemecký jazyk 

ruský jazyk 

 

5  

 

3 

- 

4 + 1 

 

3 

- 

1+1 

 

4  

 

3 

1 

 

5  

 

3 + 1 

1 

5  

 

3 + 1 

1 

24 

 

17 

3 

2 

        

Človek a 

príroda 

fyzika 

chémia 

biológia 

 

 

1+1 

1 

0,5+0,5 

1  

 

1 

0,5+0,5 

1,5+0,5 

2 

1 + 1 

1 

1  

2 

1 

5 

6 

7 

Človek a 

spoločnosť 

dejepis 

geografia 

občianska náuka 

1 

1 

1+1 

1 

1 

1+1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,5+0,5 

2 

1 

0,5+0,5  

6 

5 

7 

Človek a 

hodnoty 

náboženská 

výchova/ 

etická výchova 

1 1 1 0,5+0,5 0,5+0,5 5 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 

informatika 

3,5+1,5 

0,5+1,5 

4+1 

0,5+1,5 

3,5+1,5 

0,5+1,5 

4+1 

0,5+0,5 

4 + 2 

0,5+1,5 

26 

9 

Človek a svet 

práce 

svet práce 

technika 

  0,5+0,5 

0,5+0,5 

0,5+0,5 

0,5+0,5 

 

 

 

2 

2 

Umenie a 

kultúra 

výtvarná výchova 

hudobná výchova 

výchova umením 

1 + 1 

1 

1  

1 

1+ 1 

1 

 

 

0,5+0,5 

 

 

0,5+0,5 

5 

3 

2 

Zdravie a 

pohyb 

telesná a športová 

výchova 

2 2 2 2 2 10 

        

Povinná časť  21 23 24 24 24  

Voliteľné 

hodiny 

 6 6 6 6 6  

Spolu  27 29 30 30 30 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rámcový program 

 



 

Školský vzdelávací program – školský rok 2014/2015 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet/ročník 5. 
Dodatok 

č. 19 

6. 
Dodatok 

č. 20 

7. 
Dodatok  

č. 21 

8. 
Dodatok  

č. 22 

9. 
Dodatok  

č. 6 

 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 

anglický jazyk 

nemecký jazyk 

ruský jazyk 

5  

 

3+1 

4 

 

3 

1 

4  

 

3 

 

1 

5  

 

3 +1 

1 

5  

 

3 +1 

1 

23 

 

18 

3 

1 

Človek a 

príroda 

fyzika 

chémia 

biológia 

 

 

1+1 

1+1 

0,5+0,5 

1+1  

 

1+1 

0,5+0,5 

1,5+0,5 

2 

1  

1 

1 +1 

2 

1 

8 

5 

7 

 

Človek a 

spoločnosť 

dejepis 

geografia 

občianska náuka 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,5+0,5 

2 

1 

0,5+0,5  

6 

5 

5 

Človek a 

hodnoty 

náboženská 

výchova/ 

etická výchova 

1 1 1 0,5+0,5 0,5+0,5 5 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 

informatika 

3,5+1,5 

0,5+1,5 

4+1 

0,5+1,5 

3,5+1,5 

0,5+1,5 

4+1 

0,5+1,5 

4 + 1 

0,5+1,5 

25 

10 

Človek a svet 

práce 

svet práce 

technika 

  0,5+ 0,5 

0,5+0,5 

0,5+0,5 

0,5+0,5 

 

 

 

2 

2 

Umenie a 

kultúra 

výtvarná výchova 

hudobná výchova 

výchova umením 

1 +1 

1 

1 +1 

1 

1 

1 

 

 

0,5+0,5 

 

 

0,5+0,5 

5 

4 

2 

Zdravie a 

pohyb 

telesná a športová 

výchova 

2 2 2 2 2 10 

        

Povinná časť  21 23 24 24 24  

Voliteľné 

hodiny 

 6 6 6 6 6  

Spolu  27 29 30 30 30 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rámcový program 

 



 

Školský vzdelávací program – školský rok 2015/2016 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet/ročník 6. 
Dodatok 

č. 23 

7. 
Dodatok  

č. 24 

8. 
Dodatok  

č. 25 

9. 
Dodatok  

č. 6 

 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 

anglický jazyk 

nemecký jazyk 

ruský jazyk 

4+1 

 

3+1 

1 

4+1 

 

3 

1 

 

5  

 

3 

 

1 

5  

 

3 +1 

1 

20 

 

14 

3 

1 

       

Človek a 

príroda 

fyzika 

chémia 

biológia 

1 

0,5+0,5 

1+1  

 

1 

0,5+0,5 

1,5+0,5 

2 

1  

1 

1 +1 

2 

1 

6 

5 

6 

 

Človek a 

spoločnosť 

dejepis 

geografia 

občianska náuka 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1+1 

1 

0,5+0,5 

2 

1 

0,5+0,5  

6 

4 

4 

Človek a 

hodnoty 

náboženská 

výchova/ 

etická výchova 

1 1 0,5+0,5 0,5+0,5 4 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 

informatika 

4+1 

0,5+1,5 

3,5+1,5 

0,5+1,5 

4+1 

0,5+1,5 

4 + 1 

0,5+1,5 

20 

8 

Človek a svet 

práce 

svet práce 

technika 

 0,5+ 0,5 

0,5+0,5 

0,5+0,5 

0,5+0,5 

 

 

 

2 

2 

Umenie a 

kultúra 

výtvarná výchova 

hudobná výchova 

výchova umením 

1 

1 

1 

1 

 

 

0,5+0,5 

 

 

0,5+0,5 

2 

2 

2 

Zdravie a 

pohyb 

telesná a športová 

výchova 

2 2 2 2 8 

       

Povinná časť  23 24 24 24  

Voliteľné 

hodiny 

 6 6 6 6  

Spolu  29 30 30 30 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rámcový program 

 



 

Školský vzdelávací program – školský rok 2016/2017 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet/ročník 7. 
Dodatok  

č. 26 

8. 
Dodatok  

č. 27 

9. 
Dodatok  

č. 28 

 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 

anglický jazyk 

nemecký jazyk 

ruský jazyk 

4+1 

 

3 

1 

 

5  

 

3 

1 

5  

 

3 

 

1 

15 

 

9 

2 

1 

Človek a 

príroda 

fyzika 

chémia 

biológia 

1 

0,5+0,5 

1,5+0,5 

2 

1  

1 

1 +1 

2 

1 

5 

4 

4 

Človek a 

spoločnosť 

dejepis 

geografia 

občianska náuka 

1 

1+1 

1 

1+1 

1 

0,5+0,5 

2 

1 

0,5+0,5  

5 

5 

3 

Človek a 

hodnoty 

náboženská 

výchova/ 

etická výchova 

1 0,5+0,5 0,5+0,5 3 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 

informatika 

3,5+1,5 

0,5+0,5 

4+1 

0,5+1,5 

4+1 

0,5+2,5 

15 

6 

Človek a svet 

práce 

svet práce 

technika 

0,5+0,5 

0,5+0,5 

0,5+0,5 

0,5+0,5 

 

 

 

2 

2 

Umenie a 

kultúra 

výtvarná výchova 

hudobná výchova 

výchova umením 

1 

1 

 

 

0,5+0,5 

 

 

0,5+0,5 

1 

1 

2 

Zdravie a 

pohyb 

telesná a športová 

výchova 

2 2 2 6 

Povinná časť  24 24 24  

Voliteľné 

hodiny 

 6 6 6  

Spolu  30 30 30 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Realizácia Školského vzdelávacieho programu predpokladá, že učitelia budú pracovať tímovo – 

blokové vyučovanie, individualizácia vyučovania, zmeny v hodnotení žiakov, priestor pre výber 

voliteľných predmetov v rámci voliteľných hodín. Voliteľný obsah vzdelávania v spolupráci so 

širšou komunitou školy i obce premietame do obsahu vzdelávania v rámci voliteľných hodín. To 

nám umožňuje profilovať sa  a vychádzať v ústrety záujmom a potrebám žiakom. Na učebné 

predmety, ktoré  sme si zvolili, máme vypracovaný ich obsah. 

 

Obsah: 

1. Charakteristika predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania 

2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce 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 sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné 

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

7. Hodnotenie predmetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Učebné osnovy 


