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I. Všeobecná charakteristika školy 

1.1 Veľkosť školy  

Základná škola Zlaté Klasy je plnoorganizovanou školou s právnou subjektivitou. 

Zriaďovateľom rozpočtovej organizácie je Obec Zlaté Klasy. Škola poskytuje základné 

vzdelanie pribliţne 370 ţiakom 1.-9. ročníka. : a prvom stupni je 8 tried a na druhom stupni 9 

tried. Škola je rozloţená v dvoch budovách. Stará škola bola vrátená cirkvi. Ţiaci 1. a 2. 

ročníka sa učia v prednej budove, ţiaci 3.a 4. ročníka sa učia v pavilóne nad jedálňou, to je 

tieţ samostatná časť, osobitným vstupom do školy a ţiaci 5.-9. ročníka sa učia vzadnej časti 

školy. Malé deti sú oddelené od starších ţiakov. Mnohé odborné učebne ( chémia a fyzika) 

sme museli obetovať na klasické triedy, v ktorých sa učia ţiaci druhého stupňa.  

K budove školy patrí aj budova školskej jedálne a školskej kuchyne. Tu obec poskytuje 

ţiakom a zamestnancom školy obedy, ktoré sa nosia z MŠ I. Dielne, dve počítačové 

miestnosti sú dobre vybavené. Na školskom ihrisku je vybudované  jedno zatrávnené 

futbalové ihrisko. 

1.2 Charakteristika ţiakov  



Školu navštevuje viac ako 22-25  ţiakov z málopodnetného rodinného prostredia, aj ten počet 

nie je stály, pretoţe v skutočnosti sa to kaţdú chvíľu mení. Naša škola má v skutočnosti troch 

ţiakov rómskej národnosti / otvorene sa priznávajú/ a ostatní sú maďarskej alebo slov. 

národnosti. Okolo 15%-20% ţiakov je majoritnej časti obyvateľstva. Väčšina ţiakov je 

z obce, ale uţ máme ţiakov aj z okolitých obcí, ktorým obce zmenili  spádovú školu. 

Hromadne odchádzali ţiaci, ale sa situácia začína zlepšovať. 

 

1.3 Charakteristika pedagogického zboru 

V škole pracuje okolo 25- 27 pedagogických pracovníkov. Z tohto počtu sú 2 pracovníci 

asistentmi učiteľa. Počet pedagógov sa kaţdoročne mení podľa potreby. Plne kvalifikovaných 

učiteľov je okolo 75 %. Učiteľský kolektív je v svojej práci tvorivý a efektívny. Škola 

nezamestnáva školského psychológa. Psychologickú starostlivosť zabezpečuje škole 

Pedagogicko-psychologická poradňa v Šamoríne  ale aj Špeciálno-pedagogickú starostlivosť. 

V škole ďalej pracuje 1 výchovná poradkyňa a 1 koordinátor protidrogovej prevencie. 

Učitelia si budú naďalej zvyšovať svoje vzdelanie v týchto oblastiach – anglický jazyk, 

nemecký jazyk a informačné technológie. 

1.4 Organizácia prijímacieho konania  

V škole nemáme ţiadne špecifické poţiadavky na prijímanie ţiakov.  Zápis do I. ročníka sa 

uskutočňuje prvý februárový týţdeň a to vţdy štvrtok, piatok a sobotu. Rodičia musia 

doniesť: rodný list ţiaka, preukaz totoţnosti. 

V prípade  telesného postihnutia alebo špecifických porúch učenia ţiakov, riešime túto 

situáciu individuálnou integráciou ţiaka v beţnej triede ZŠ / ak rodič poţiada / ţiak s 

mentálnym postihnutím  je preradený do špeciálnej školy / nachádza sa v areáli našej školy / 

na poţiadanie zákonného zástupcu ţiaka,  na základe rozhodnutia riaditeľky školy.  

Okrem ţiakov, ktoré patria do školského obvodu, môţu plniť povinnú školskú dochádzku 

v tejto škole aj ţiaci mimo obvodu, na základe ţiadosti zákonného zástupcu. Nesmie však 

narušiť povolený maximálny počet ţiakov v triede príslušného ročníka. 

 

1.5 Dlhodobé projekty 

Plníme program „Otvorená škola“ v budove školy, športujú občania obce. Škola je zapojená 

do „ Mliečneho programu- DANONE“.  

1.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

S rodičmi ţiakov školy je  spolupráca uspokojivá. Problémom v spolupráci sú väčšinou 

rodičia niektorých  ţiakov, ktorí riešia vzniknuté problémy impulzívne a neadekvátne 

slovným aj fyzickým napádaním vyučujúcich, či asistentov učiteľa. Schôdzi Rodičovského 

zdruţenia pri ZŠ Zlaté Klasy sa zúčastňujú v primeranom počte. Absentujú väčšinou rodičia 

ţiakov  na  II. stupni. 

Rodičia na prvom stupni vzorovo navštevujú  RZ. Schôdze RZ sa konajú najmenej 1 – krát 

ročne (celoškolské plenárne ) a triedne RZ 4 krát ročne . 

Pre 9.ročník koncom januára sa uskutoční RZ  ohľadom rozmiestnenia ţiakov, kde sú aj ţiaci 

prítomní s rodičmi, sú pozvaní výchovní poradcovia zo stredných škôl, ktorí so svojou 

prezentáciou snaţia získať ţiakov z našej školy. Takáto forma RZ sa nám osvedčila. Máme aj 

konzultačné dni, kde rodičia sa môţu prísť informovať o školských výsledkoch a o správaní. 

Operatívne sa riešia všetky vzniknuté problémy rodičmi za pomoci asistentov ( individuálne 

pohovory s rodičmi podľa naliehavosti a závaţnosti, po vopred dohodnutom termíne).  



          Školský klub detí, ako sluţba rodičom v čase ich pracovného zaneprázdnenia, 

zabezpečuje nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia 

zameranú na  prípravu detí na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase 

mimo vyučovania . 

     Veľmi úzko spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie v Dunajskej Strede. Psychológ a špeciálny pedagóg poskytujú odbornú pomoc 

ţiakom, pedagógom i rodičom pri riešení výchovných i výukových problémov  ţiakov. Pre 

pedagógov organizujeme spoločné stretnutia zamerané na oblasť diagnostiky problémov 

ţiakov v správaní alebo  učení, na ich eliminovanie, a  pre ţiakov besedy. 

Aj spolupráca s Materskou školou I. II. je na dobrej úrovni. Ţiaci prvého ročníka a 

predškoláci v materskej škole sa navzájom navštevujú a predškoláci spoznávajú prostredie 

školy uţ pred nástupom do základnej školy. Telovýchovná jednota v Zlatých Klasoch sa stará 

o najmladších futbalistov – ţiakov našej školy. Výborná spolupráca je aj s pedagogicko- 

psychologickou poradňou v Šamoríne. Psychologičky  nám kaţdoročne vychádzajú v ústrety 

a prichádzajú do školy vyšetriť ţiakov, ktorí to potrebujú ak rodičia poţiadajú alebo súhlasia 

/.  Spolupráca je dobrá aj so strednými školami,  prichádzajú k nám do školy výchovní 

poradcovia  a prezentujú  ţiakom svoje odbory, ktoré môţu ţiaci po ukončení ZŠ študovať. 

Rada školy má 11 členov v tomto zloţení :  

 4 rodičia ţiakov 

 4 zástupcovia delegovaní obcou 

 2 pedagogickí zamestnanci 

 

 1 prevádzkový zamestnanec školy  

1.7 Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

       Nevyhnutným predpokladom pre kvalitný chod školy je jej materiálno-technické 

vybavenie. Svedčí to o jej záujme prilákať väčší počet ţiakov aj z okolitých dedín, ktorí budú 

študovať v podmienkach dobre primeraných a nie zastaraných. 

 Učebne sú vybavené štandardným funkčným nábytkom.  Opotrebovaný školský nábytok sa 

inovuje podľa finančných moţností.  V jedenástich  triedach  sa pouţívajú keramické tabule.  

Ţiaci pouţívajú  ministerstvom školstva odporúčané učebnice, ale aj ďalšie doplnkové texty 

a materiály, ktoré si pripravujú pedagógovia. 

Vybavenie kabinetov učebnými, didaktickými a ďalšími pomôckami,  priebeţne  obnovujeme 

a dopĺňame.  Máme videoprehrávače, rádioprehrávače, dataprojektor,  digitálny fotoaparát, 

notebook, laserové tlačiarne, skener, interaktívnu tabulu. Sú vyuţívané  na vyučovacích 

hodinách, pri príprave učiteľa, na akciách v škole i pri prezentácii mimo školy.  

  Máme zriadené dve počítačové učebne, kde je 30 počítačov pre ţiakov, 6 notebook 

pre vyučujúcich,  štyri dataprojektory a skener. Vypracovali sme projekty na zriadenie 

jazykovej učebne, školskej kniţnice, šport na školách, ale ani jeden projekt neprešiel. 

Disponujeme telocvičňou, ktorú sme dali po tridsiatich rokoch premaľovať, rekonštruovali  

sme sprcháreň, hygienické miestnosti a chodbu. Zriaďovateľ podal  projekt na zateplenie na 

nadstavbu a na výmenu plastových okien, projekt nebol úspešný. Pretoţe nastala havarijná 

situácia na škole , bola potrebná výmena okien, ktorú sme začali riešiť spolu so 

Zriaďovateľom školy  ZŠ Zlaté Klasy. Sú uţ vymenené  v 8. triedach, aj vchodové dvere na I. 

aj II. stupni. Škola zakúpila nový školský nábytok do kaţdej triedy na I. stupni a na II. stupni 



je potrebné vymeniť školský nábytok v jednej triede. Podarilo sa nám rekonštruovať 

telocvičňu. Školská jedáleň je pripojená k škole spojovacou chodbou. V jedálni sa stravujú 

ţiaci a pracovníci školy. Je moţnosť v tejto jedálni uskutočňovať kultúrne podujatia. Aj tu 

škola vymenila tridsaťročné jedálenské stoly a stoličky za moderné a škola na vlastné náklady 

dala  vymaľovať jedáleň. Teraz to vyzerá kultúrnejšie. V prípade väčšieho kultúrneho 

podujatia, kde je potrebné pódium a väčšia kapacita miest na sedenie, vyuţíva škola 

spoluprácu s obcou, ktorá nám bezplatne zapoţičiava kultúrny dom. Priestory školy 

nevyhovujú po stránke kabinetov. V škole je len 5 miestnosti kde sú umiestnené kabinety 

matematiky, fyziky, chémie, prírodopisu, zemepisu a dejepisu. Ostatné kabinety sú len v 

skriniach, ktoré sú rozdelené v ostatných priestoroch školy. Vybavenie kabinetov je v 

súčasnosti postačujúce, operatívne zakupuje škola nové moderné pomôcky. Na vyučovacích 

hodinách učitelia vyuţívajú modernú techniku – dataprojektor, počítače, CD prehrávače, 

notebooky, spätný projektor a pod. Vďaka moderným pomôckam je vyučovanie efektívnejšie, 

podnetnejšie a pre ţiakov zábavnejšie. V areáli školy je zriadené ihrisko, ktoré je zatrávnené. 

ŠKD máme vybavenú TV prijímačom a DVD prehrávačom. Jedno oddelenie je samostatnej 

triede a druhé oddelenie sa nachádza v triede, kde sa  doobeda učí..  

Hygienické vybavenie školy : Toalety pre chlapcov sú na prízemí a na prvom 

poschodí.  Toalety pre dievčatá sú na prízemí a na prvom poschodí. Všetky toalety sú po 

rekonštrukcii, vymenené záchody a pisuáre. Umývadlá sú v kaţdej triede okrem 2 tried. 

Kniţnica je zariadená na chodbe oddelená priečkou. Zakúpili sme viacmiestny stôl 

s čalúnenými stoličkami a ţiaci  môţu vyuţívať kniţnicu v poobedňajších hodinách a niekedy 

ŠK alebo vyučujúci na hodinách slovenského jazyka.     Škola má k dispozícii školský dvor, 

ktoré slúţi v prípade vhodného počasia aj na pobyt ţiakov na čerstvom vzduchu počas veľkej 

prestávky. 

 

1.8 Škola ako ţivotný priestor 

Výchova a vzdelanie patria k základným pilierom rozvoja spoločnosti. Školský 

výchovno-vzdelávací systém má svoje nezastupiteľné miesto v štáte (tak aj v obci) a to nielen 

vo všeobecnej rovine, ale aj v skutočnosti rešpektovania práv dieťaťa na vzdelanie podľa 

svojich schopností. Základnou filozofiou školy je vychovať všeobecne vzdelaného ţiaka, 

ktorý dokáţe vyjadriť a zdôvodniť svoje názory, a tým sa aktívne zapojiť do ţivota 

spoločnosti. K tomuto cieľu chceme dôjsť vytvorením prostredia školy ako centra vzdelávania 

a ţivej diskusie medzi ţiakmi, ţiakov s pedagógmi a širokou verejnosťou. V škole kladieme 

dôraz na praktické vzdelávanie detí. Postupne realizujeme tieto trendy v procesuálnej stránke : 

od odovzdávania encyklopedických vedomostí ţiakovi ku komplexnému rozvoju osobnosti, 

rozvoju učiť sa, od vyučovania k učeniu sa, od pasivity ţiaka k aktivite, samostatnosti a, 

tvorivosti, preţívaniu práce ţiaka, od učiteľa- neomylnej autority k učiteľovi poradcovi, od 

orientácie na priemerného ţiaka k diferencovanému a individuálnemu prístupu k ţiakovi, od 

informačno-receptívnej a reproduktívnej metódy k heuristickým hľadacím metódam, od 

domácich úloh k námetom na voľný čas, od dominancie slova učiteľa a učebnice ako zdroja 

poznatkov k vyuţívaniu primárnych zdrojov informácií a podobne. 

Dôleţitou súčasťou výchovy a vzdelávania na tunajšej škole je podporovanie tvorivosti 

ţiakov. Zmyslom rozvoja tvorivosti v škole je , aby sa ţiaci dostali na pyramíde tvorivosti, čo 

najvyššie. Podmienkou rozvoja tvorivosti ţiakov sú tvoriví učitelia. Naši učitelia preferujú 

vyučovanie aktivizujúcimi metódami na úkor autodirektívnych metód, sústavne motivujú 

ţiakov, rozvíjajú ich iniciatívu, dôvtip, predstavivosť, samostatnosť, aktivitu, tvorivosť, vo 

vyučovaní uprednostňujú dialóg, v práci ţiakov experimentovanie, pátranie , manipuláciu, 

objavovanie, preţívanie. Rozvíjame schopnosť samostatného prejavu detí. Naši ţiaci sa 



dokáţu prezentovať na rôznych kultúrnych podujatiach, estetických a vedomostných 

súťaţiach. 

Nezabúdame ani na mimoškolskú aktivitu detí. V škole kaţdoročne pracuje viac ako 17 

záujmových krúţkov. 

Aby sa ţiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a 

estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, školskej jedálne a v ostatných priestoroch 

školy, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, 

budovanie priateľskej atmosféry medzi ţiakmi navzájom, medzi ţiakmi a pedagógmi. 

S naším  cieľom je  postupné šírenie myšlienok podpory zdravia a zdravého spôsobu ţivota  

a to v oblastiach:   

- Oblasť medziľudských vzťahov 

- Oblasť zdravotnej výchovy 

- Oblasť zdravého ţivotného štýlu 

- Oblasť zdravej výţivy 

- Oblasť ţivotného prostredia 

Kaţdoročne sa vedenie školy snaţí priniesť niečo nové z týchto oblastí do školy. Ţiaci sa 

môţu stravovať v školskej jedálni, na škole predávame  produktmi zdravej výţivy „ Mliečna 

liga Danone". Počas školského roka prebiehajú na škole prednášky k zdravému spôsobu 

ţivota. Na chodbách školy ţiakov informujeme formou násteniek o najaktuálnejších 

sviatkoch, o ţivote v škole, o záujmových útvaroch, o našich najlepších dosiahnutých 

výsledkoch v súťaţiach, prezentujeme na nástenkách výtvarné a literárne práce našich ţiakov, 

poukazujeme na dôleţitosť environmentálnej výchovy, bojujeme proti drogovým závislostiam 

a ponúkame ţiakom moţnosti ich ďalšieho vzdelávania na stredných školách. Hlavný dôraz 

kladieme na bezpečnosť školského prostredia a prevencii negatívnych javov v správaní 

ţiakov. Do školy sú pozvaní školskí psychológovia, ktorí robia rôzne aktivity so ţiakmi, ktorí 

majú negatívne javy vo svojom správaní a to formou posedení. Tieto aktivity sa robia 

niekoľko hodinovou dotáciou (CPPPaP Dunajská  Streda).  

Prevencia šikanovania je riešená triednymi učiteľmi  na triednických hodinách, na triednom 

RZ a keby došlo k šikanovaniu momentálne sa riešia aj za účasti rodiča, za  prítomnosti 

triedneho učiteľa, výchovnej poradkyne, riad. školy. Koordinátor prevencie kaţdoročne 

organizuje pre ţiakov vyšších ročníkov prevenciu o drogovej závislosti formou besedy, 

projektov a zapájame sa do výtvarnej súťaţe Prevencia drogovej závislosti. So ţiakmi robí 

anonymné dotazníky, ktoré sa týkajú drogovej prevencie.  Vi  prílohu č.1 

 

1.9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a 

vzdelávaní  

Základné podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na škole sú: 

1. dôkladné oboznámenie ţiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrana zdravia pri 

práci, s protipoţiarnymi predpismi a s technologickými postupmi, 

2. pouţívanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a 

protipoţiarnym predpisom, 

3. pouţívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa platných 

predpisov, 

4. vykonávanie dozoru nad ţiakmi. 



Základné písomné dokumenty pre zaistenie BOZP 

- Písomne rozpracované dokumenty školy : 

- koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v škole v podobe hlavných 

úloh na úseku BOZP v zmysle platnej legislatívy 

- bezpečnostný štatút školy na úseku BOZP podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov a súvisiacich predpisov s uvedením organizačnej štruktúry zaistenia BOZP 

pre zabezpečenie úloh na úseku BOZP a ich personálna konkretizáciou 

- prevádzkový poriadok školy v zmysle všeobecne platných záväzných predpisov a 

súvisiacich predpisov  

- prevádzkový poriadok laboratórií, odborných učební, dielní a iných pracovných 

priestorov na škole pre zaistenie BOZP podľa všeobecne platných záväzných 

predpisov 

Pokyny k odstraňovaniu najčastejších nedostatkov 

Týkajú sa hlavne odstraňovania nedostatkov na úseku dokumentácie BOZP dodrţiavaním 

všeobecne platných záväzných predpisov v tomto rozsahu: 

- vedenie evidencie prevádzkových dokladov a sprievodnej dokumentácie technických a 

vyhradených technických zariadení 

- vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických 

zariadení na základe vydaných oprávnení 

- vykonávanie odborných skúšok a odborných prehliadok osobami, ktoré spĺňajú 

poţiadavky odbornej spôsobilosti na základe vydaného osvedčenia 

- vykonávanie revízií a vypracovanie písomných záznamov o vykonanej odbornej 

prehliadke s dokladom potvrdenia revíznej správy o odstránení zistených nedostatkov 

- preukázateľne zabezpečenie vykonávania činnosti s elektrickým technickým zariadením 

poučeným pracovníkom a vykonávanie činnosti s vyhradenými technickými 

zariadeniami elektrotechnikom v rozsahu osvedčenia 

- zabezpečenie vykonávania periodických kontrol elektrických zariadením so záznamami 

do zavedených revíznych kariet 

- vykonávanie odborných preventívnych prehliadok so záznamom do revíznej karty 

strojového zariadenia a viesť evidenciu vyhradeného technického zariadenia na 

zaistenie bezpečnej prevádzky zariadenia 

- zabezpečenie vstupných a opakovaných školení zamestnancov, pravidelné 

oboznamovanie zamestnancov s novými právnymi predpismi a normami, tieto 

vykonávať preukázateľným spôsobom 

- obsluhu technických zariadení zabezpečiť osobami zdravotne a odborne spôsobilými na 

základe vydaného poverenia 

- zabezpečenie vypracovania vzorového projektu vzdelávania v oblasti BOZP pre 

zamestnancov v zmysle platných predpisov 



- zabezpečenie pravidelnosti školení pre zamestnancov školy najmenej raz za dva roky a 

vyhotovenie o vykonanom školení písomný záznam 

Zdravotná starostlivosť a zdravotné prehliadky 

Stanovuje zásady zdravotnej starostlivosti školy o zamestnancov nasledovne: 

- zabezpečiť organizovanie zdravotnej prípravy zamestnancov školy a ich školenie a 

výučbu poskytovania prvej pomoci 

- zabezpečiť pravidelné lekárske preventívne prehliadky, lekárske prehliadky a 

vykonávanie pravidelného zdravotného dohľadu s ohľadom na charakter práce a na 

pracovné podmienky na pracovisku a tieţ vtedy, ak o to zamestnanec poţiada podľa 

platných predpisov 

- vypracovať smernicu na vykonávanie kontrol poţívania alkoholu, omamných a 

psychotropných látok v pracovnom čase v priestoroch školy a viesť ich evidenciu v 

súlade s platnými predpismi 

- vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari a zabezpečiť 

dodrţiavanie tohto zákazu v zmysle zákona o ochrane nefajčiar 

 

 

2.  Charakteristika školského vzdelávacieho programu  

 

Naša škola je výnimočná uţ aj preto, ţe prospechovo  v slabších triedach je posilnená 

technická výchova  a preto nemôţe byť ani školský vzdelávací program rovnaký pre kaţdú 

triedu. Teda aj táto skutočnosť sa tu zohľadňuje a ŠVP sa diferencuje podľa individuálnych 

moţností ţiaka. Pri ţiakoch z málopodnetného prostredia je pre nás cieľom aby sa preťal 

„bludný kruh“, mnohí nám  ukončujú  povinnú školskú dochádzku v niţšom, ako 9.ročníku 

ZŠ, ale aj z niţších ročníkov sa začínajú vzdelávať na učňovských školách. Chceme 

dosiahnuť, aby títo ţiaci získali aspoň učňovské vzdelanie. Budeme sa snaţiť aspoň u 

niektorých ţiakov, ktorí majú na to schopnosti, vzbudiť záujem pokračovať vo vzdelávaní na 

školách s maturitnou záverečnou skúškou.  

Cieľom školy je vychovať ţiaka pripraveného pre ţivot v spoločnosti, schopného zaradiť sa 

podľa svojich moţností, dať ţiakovi dostatočné znalosti a zručnosti vo všetkých 

všeobecnovzdelávacích predmetoch. Chceme vychovať zodpovedného, samostatného, 

kreatívneho, pracovitého, morálne vyspelého a slobodného človeka, ktorý dokáţe diskutovať 

a vyjadriť svoj názor .K tomu prispieva kreativita, efektívnosť, odbornosť a neustále 

zvyšovanie kvalifikácie pedagogického zboru.  

Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania ) 

Pedagogickým princípom školy je to, aby ţiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby 

ich vedeli vţdy správne pouţiť, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti, to znamená, aby boli 

komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju 

prácu a pod. Nezabúdame pri tom ani na vedomosti ani na spôsobilosti a individuálne 

schopnosti. To znamená, ţe ak chceme, aby ţiaci boli komunikatívni, je potrebné, aby vedeli, 

o čom majú komunikovať, ak majú vyhľadávať informácie, musia vedieť, aké informácie 

majú hľadať a ako ich zaradiť do systému a pod.  



Ďalším cieľom školy je posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast, 

podporovať talenty, osobnosť a záujmy kaţdého ţiaka, skvalitniť spoluprácu s rodičmi, 

verejnosťou a inými školami aj v zahraničí, zaviesť nové formy a metódy práce. Škola 

umoţní všetkým študentom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých 

všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených 

voliteľných predmetoch. Dá šancu kaţdému ţiakovi aby sa rozvíjal podľa svojich schopností 

a bolo mu umoţnené zaţiť úspech. Výchovno-vzdelávaciu činnosť chceme smerovať k 

príprave ţiakov na ţivot, ktorý od nich vyţaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, 

rýchlo a účinne riešiť problémy. Cieľom je človeka rozhľadeného, vytrvalého , schopného 

kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoţivotnému vzdelávaniu. 

Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT ţiakov v našej škole. 

Zabezpečiť chceme kvalitnú prípravu ţiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na moţnosti 

školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých ţiakov.  

Chceme, aby z našej školy vyšiel absolvent, ktorý bude mať vedomosti o svojom regióne a 

svojej obci. Aby pre neho obec v, v ktorej ţije nebola len „jedna z mnohých“. 

Škola chce formovať u ţiakov tvorivý ţivotný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu 

inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie, vychovávať ţiakov v duchu 

humanistických princípov. 

V spolupráci s rodičmi ţiakov chce škola vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne 

vyspelých a slobodných ľudí. 

Naším princípom je viesť ţiakov k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť ich 

tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou a vzájomne sa rešpektovať.  

Naším princípom je, aby kaţdý ţiak v škole zaţil úspech. 

2.1 Zameranie školy a stupeň vzdelania 

Základná škola, Hlavná 787/25, Zlaté Klasy je plnoorganizovaná škola od 1.  aţ po 9. ročník. 

Naša škola nepociťuje ţiadne rozdiely medzi ţiakmi. Horšie je to medzi rodičmi. Niektorí 

rodičia problémy riešia s celou rodinou a niekedy ohrozujú učiteľov. 

  Chceli by sme realizovať projekt na vytvorenie interaktívnej triedy, v budúcnosti aj triedy na 

výučbu jazykov.  

Kladom školy je počítačová učebňa s dostačujúcim vybavením, kvalitný a efektívny 

pedagogický kolektív, pozitívna atmosféra v škole, príjemné a estetické interiéry. V triedach 

je nový školský nábytok a školské lavice. Škola je Otvorenou školou a všetci obyvatelia obce 

môţu v čase mimo vyučovania tráviť svoj voľný čas športovými aktivitami v škole. 

Škola kaţdoročne umiestni ţiakov na stredné školy podľa ich záujmu a podľa ohlasov 

môţeme povedať, ţe naši absolventi sú úspešní a schopní úspešne sa začleniť aj v ďalšom 

ţivote. Naša škola  dáva dobré základy, z ktorých často čerpajú aj po jej ukončení. 

Problémom je neadekvátne správanie niektorých ţiakov  nezáujem o školu a školské 

povinnosti a v neposlednom rade neschopnosť chrániť majetok školy. Zmena tejto situácie 

bude dlhodobá a ťaţká úloha pre školu. 

Stupeň vzdelania  

  

2.2 Profil absolventa 



V našej škole sa snaţíme vzdelávanie robiť tak, aby ţiaci mali nielen potrebné vedomosti a 

zručnosti, ale aby všetky svoje vedomosti, zručnosti, schopnosti dokázali aj správne vyuţiť 

pri realizácii úloh. To znamená, ţe sa nevzdávame ani vedomostí ani zručnosti, len sa 

snaţíme, aby ich ţiak vedel vyuţiť. Pritom to ale neznamená, ţe sú to pragmaticky zamerané 

vedomosti.  

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

náš absolvent bol aj usilovný, svedomitý, samostatný, čestný. Absolvent 1.stupňa ZŠ by mal 

svojim vystupovaním robiť dobré meno 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 fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný 

vyhľadávať, hodnotiť a vyuţívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a 

práce s informáciami, mať schopnosť vnímať umenie, snaţiť sa porozumieť mu a chrániť 

umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít. V prípade ţiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia k tomuto profilu patrí aj zvládnutie štátneho jazyka, osvojenie si 

hygienických návykov, vzbudenie radosti z učenia a uvedomenie si potreby vzdelania. 

Profil absolventa vzdelanostného stupňa ISCED 1 

Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené (aj vlastným podielom) základy 

čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudol 

základy pre osvojenie účinných techník (celoţivotného) učenia sa a pre rozvíjanie 

spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si váţil sám seba, i druhých ľudí, aby bol dokázal 

ústretovo komunikovať a spolupracovať Má osvojené základy pouţívania materinského, 

štátneho a cudzieho jazyka. Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší 

rozvoj v následných stupňov vzdelávania. 

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

- sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

- vyjadruje sa súvisle a výstiţne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu 

vzdelávania, 

- dokáţe určitý čas sústredene načúvať, náleţite reagovať, pouţívať vhodné argumenty a 

vyjadriť svoj názor, 

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spoluţiakmi, učiteľmi, 

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

- rozumie rôznym typom doteraz pouţívaných textov a beţne pouţívaným prejavom 

neverbálnej komunikácie a dokáţe na ne adekvátne reagovať, 

- chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, 

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

sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa beţných ţivotných situácií, 

- kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

- pouţíva základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v 

kaţdodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) pouţívať matematické modely 

logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely) 

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

smerujú k systematizácii poznatkov, 



- kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

- vie pouţívať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, 

- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, 

- dokáţe primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

- dokáţe adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, 

- vie pouţívať rôzne vyučovacie programy, 

- získal základy algoritmického myslenia, 

- chápe, ţe je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

- vie, ţe existujú riziká, ktoré sú spojené s vyuţívaním internetu a IKT. 

- kompetencia (spôsobilosť) učiť sa 

- má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových 

postupov, 

- uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov , 

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

činnostiach, 

- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, 

- kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbliţšom okolí, adekvátne svojej 

úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti, 

- pri riešení problémov hľadá a vyuţíva rôzne informácie, skúša viaceré moţnosti riešenia 

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

nových problémoch, 

- osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) 

- má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, 

- uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo vyuţíva svoje moţnosti, 

- dokáţe odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové moţnosti, 

- uvedomuje si dôleţitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym 

trávením voľného času 

- dokáţe primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

- uvedomuje si, ţe má svoje práva a povinnosti, 

- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 



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

spoločnej práci, 

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

prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, 

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

kultúry 

- dokáţe sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

- dokáţe pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na 

úrovni primárneho vzdelávania), 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom ţivote, 

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

- pozná beţné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

- má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 

Ţiak primárneho vzdelávania na konci štvrtého ročníka  v doloţke vysvedčenia má zapísané:   

Ţiak / Ţiačka  získal(a)  primárne vzdelanie. 

      Profil absolventa vzdelanostného stupňa ISCED 2 

Je tvorený prostredníctvom kľúčových kompetencií (spôsobilostí), ktoré predstavujú 

všeobecnú spôsobilosť zaloţenú na komplexe poznatkov, zručností, hodnôt, postojov, 

dispozícií umoţňujúcich jednotlivcovi konať, úspešne sa začleniť do spoločenských vzťahov 

a osobnostne sa rozvíjať – v podstate ide o schopnosť všestranného uplatnenia vzdelania v 

pracovnom, občianskom a osobnom ţivote. 

Kompetencie: 

- formujú sa na základe osobnej praktickej skúsenosti a činnosti a zároveň sú pripravené pre 

uplatnenie v praxi, 

- nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu počas celého ţivota, 

- nezastarávajú ako poznatky, ale majú schopnosť stále sa rozvíjať (preto môţu byť základom 

celoţivotného učenia a osobnej flexibility), 

- sú výsledkom formálneho, neformálneho a neinštitucionálneho (informálneho) vzdelávania. 

Jednotlivé kľúčové kompetencie sa navzájom prelínajú, majú  charakter a získavajú sa ako 

výsledok celkového procesu vzdelávania, t.j. celého vzdelávacieho obsahu, aktivít a činností, 

ktoré v škole prebiehajú. 

V profile absolventa sú kompetencie uvedené ako ideálny plánovaný cieľový výstup 

dosahovaný sústavným procesom ich rozvíjania. 



Nadväzujúc na kompetencie získané v priebehu predchádzajúceho stupňa – primárneho 

vzdelávania absolvent niţšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové 

kompetencie : 

- kompetencie k učeniu: 

- má osvojené a vyuţíva (svoje) overené stratégie učenia sa, pričom si je vedomý svojich 

silných a slabých stránok. Dokáţe uplatniť získané znalosti a zručnosti v rozličných 

(pracovných a osobných) ţivotných situáciách. Získal základ a motiváciu pre celoţivotné 

vzdelávanie a učenie sa. 

- kompetencie komunikačné: 

- má pevný základ vedomostí v oblasti slovnej zásoby, pouţívaní správnej gramatiky a 

uplatnení jazykových funkcií v materinskom a štátnom jazyku, adekvátne pouţíva hlavné 

typy verbálnej 

a neverbálnej komunikácie a interakcie v rôznych jazykových štýloch a sociálnych 

kontextoch. 

- ovláda slovnú zásobu a zodpovedajúcu gramatiku primeranej škále sociálnych a kultúrnych 

súvislostí v zvolenom cudzom jazyku tak, ţe je schopný na primeranej úrovni rozumieť 

hovorenému 

slovu, dokáţe sa uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť textom a tieţ tvoriť texty. 

- kompetencie k riešeniu problémov: 

- má osvojené matematické schopnosti a vedomosti (počty, mierky a štruktúry), uplatňuje 

základné operácie a základné matematické prezentácie, dokáţe vyuţívať základné 

matematické princípy a postupy v kaţdodennom kontexte a zároveň je schopný i primeranej 

abstrakcie. Logické a matematické operácie dokáţe vyuţívať pri riešení problémov, 

- je schopný problémové situácie vnímať, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si 

svoje rozhodnutie, je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a uţitočnosti 

poučenia sa z vlastných chýb a chýb iných. 

- kompetencie občianske, 

- chápe význam zákonov a spoločenských noriem, je si vedomý svojich práv a povinností v 

škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí, pozná a váţi si naše kultúrne a historické 

dedičstvo a tradície, 

- chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme ochrany 

zdravia jednotlivca i spoločnosti. Je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v 

spoločnosti. 

- kompetencie sociálne a personálne, 

- dokáţe spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, chápe a dokáţe prebrať 

svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce, 

- dokáţe sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe význam 

vzájomnej ohľaduplnosti, 



- dokáţe zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery regulovať svoje 

správanie. Uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si 

projektuje svoj osobný rozvoj a osobné ciele. 

- kompetencie pracovné 

- ovláda základné zručnosti v oblasti IKT, vyuţíva komunikáciu a získavanie informácii 

pomocou elektronických médií, rozumie príleţitostiam i rizikám tejto komunikácie 

- dokáţe sa orientovať pri hľadaní dostupných príleţitosti pre osobné, odborné a 

profesionálne ciele, orientuje sa v základných aktivitách, ktoré súvisia s podnikateľským 

zámerom a s jeho realizáciou, chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania, má utvorené základy 

pracovných zručností. 

- kompetencie vnímať a vyjadrovať sa prostredníctvom kultúry 

- dokáţe pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, pouţívať ich hlavné 

médiá, nástroje a vyjadrovacie prostriedky, 

- cení si a rešpektuje súčasné prejavy umenia, kultúrne a historické tradície a dedičstvo, 

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

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

- správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, ľuďom. 

 
 ŢIAK KONČIACI DOCHÁDZKU NA ZŠ 
 

a) Ţiak ukončil základnú školu v 9. ročníku a neopakoval ročník: 

Ţiak / Ţiačka  získal(a) niţšie stredné vzdelanie. 

Ţiak / Ţiačka  splnil(a) deväť rokov povinnej školskej dochádzky. 

     

b) Ţiak ukončil základnú školu v 9. ročníku a opakoval ročník: 

Ţiak / Ţiačka získal(a) niţšie stredné vzdelanie. 

Ţiak / Ţiačka splnil(a) desať rokov povinnej školskej dochádzky. 

 

c) Ţiak ukončil ZŠ v niţšom ako v 9. ročníku a opakoval ročník: 

Ţiak / Ţiačka  získal(a) primárne vzdelanie. 

Ţiak / Ţiačka splnil(a) .................. rokov povinnej školskej dochádzky. 

 

 

 



ŢIAK PLNIACI SI PŠD MIMO ÚZEMIA SR 

 

Ţiak je na tomto vysvedčení hodnotený  z predmetov, z ktorých nebol hodnotený na 

vysvedčení vydanom v školskom roku............................ 

školou...................................................... za .............. ročník. 

 

 

Zdroj: Metodický pokyn č.22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy 

 

 

2.3 Pedagogické stratégie  

Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, diskusie, besied, samostatné a tímové 

projekty, dlhodobých samostatných prác a prezentácií a praktickej výučby. Dôraz je kladený 

na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Vyuţívame IKT vo vyučovaní. Učitelia sa 

zúčastnili školenia v oblasti IKT a vyuţívaní interaktívnej tabule. 

V oblasti rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u ţiakov tvorivé myslenie, 

samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať 

stimuláciou skupín ţiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych 

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

besedy. (Napriek tomu, ţe s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti 

fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným 

vyuţívaním voľného času i vlastným príkladom). Chceme si všímať talent v jednotlivých 

oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej moţnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú 

prácu ţiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. Dôleţitým odporúčaním do budúcich šk. 

roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie ţiakov, najmä 

slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 

- rozvíjať moderné komunikačné a ďalšie osobnostné spôsobilosti 

 Projektové vyučovanie 

- pracovať v tíme alebo samostatne, riešiť úlohy, problémy projektom 

- spájať poznatky a zručností viacerých predmetov 

- praktické zameranie – prezentovať vlastné prístupy a schopnosti 

- vyuţívať krátkodobé aj dlhodobé projekty v jednom, resp. viacerých predmetoch súčasne 

 Skupinové vyučovanie 

- rozvíjať personálne, sociálne, pracovné a komunikačné spôsobilosti, učiť ako organizovať 

a plánovať prácu, ako spolupracovať, ako sa deliť a pod. 

 Vyučovanie v rôznom prostredí 

- v oblasti umeleckého rozvoja odučiť hodiny výtvarnej výchovy formou pracovných dielni 

s následnou výstavou ţiackych prác 



- v oblasti prevencie drogovej závislosti organizovať vyučovacie hodiny v Pedagogicko-

psychologickej poradni na besedách s odborníkmi 

- v oblasti telesnej a športovej výchovy vyuţijeme moţnosť absolvovania lyţiarskych 

a plaveckých kurzov 

- uskutočníme i tradičné návštevy výchovných koncertov, divadelných predstavení, múzeí, 

návštevy historických a kultúrnych pamiatok  

 Práca s textom 

- rozvíjať schopnosti čítať s porozumením, orientovať sa v textoch rôzneho obsahu i 

formy – tlačené, elektronické, beletristické, odborné, praktické v rodnom aj cudzom jazyku, 

vyhľadávať informácie, prezentovať svoje poznatky, názory, postoje, argumentovať 

 Vo vzdelávacom programe vychádzame z Národného štandardu finančnej gramotnosti 

Metodika implementácie kmeňového obsahu Národného štandardu finančnej 

gramotnosti musí obsahovať prvky výchovy a vzdelávania podľa moderných 

európskych trendov. Pri sprostredkúvaní informácií k vyššie uvedeným témam, ktoré 

sú rozpracované do celkových a čiastkových kompetencií je potrebné zachovať vzťah 

k základnému rámcu finančnej gramotnosti ako celospoločenskej osvety a tieto riešiť 

vo vzťahu: 

k fungovaniu jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti,  

 k pochopeniu otázky bohatstva a chudoby,  

 k hodnotovej orientácii k peniazom,  

 k modelom zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov  

extrémov,  

 k osobným a rodinným modelom zabezpečenia ţivotných potrieb. 

Dostupný on-line portál pomôţe pedagógom, ţiakom aj absolventom pri identifikácii 

príslušných vzdelávacích materiálov.  

  

 

2.4 Zabezpečenie výučby pre ţiakov so špeciálnymi potrebami 

V škole vzdelávame na ţiadosť rodičov aj ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami ako individuálne integrovaných ţiakov. O takéto vzdelávanie poţiada vţdy 

zákonný zástupca ţiaka s mentálnou retardáciou alebo špecifickými poruchami učenia. Kaţdý 

ţiak so ŠVP má vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací plán, ktorý vypracuje 

vyučujúci v spolupráci so špeciálnym pedagógom a rodičmi. Ţiaci  sú klasifikovaní beţnou 

formou, ale aj slovne. Je pre nás dôleţité, aby takýto ţiak pocítil radosť z úspechu, preto aj ten 

najmenší pokrok hodnotíme kladne a pochválime ţiaka.  



Telesne postihnutých ţiakov zatiaľ nemáme, ale napriek tomu je vybudovaný bezbariérový 

prístup do školy. Škola je otvorená pre všetkých. 

Prostredie školy vytvára pre vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami vhodné podmienky aj špeciálnymi postupmi. Ţiakom je k dispozícii v riešení ich 

problémov výchovná poradkyňa a učiteľom aj ţiakom pomáhajú 2 asistenti učiteľa. 

Ţiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 2x ročne dostávajú učebné pomôcky zdarma 

obedy dostávajú za 1€. 

Nadaní ţiaci sú zapájaní do vedomostných olympiád a iných vedomostných súťaţí. 

Najnadanejší a tí, ktorí prejavia záujem o štúdium na osemročných gymnáziách , pokračujú v 

štúdiu bez problémov na týchto školách. 

Škola spolupracuje s rodičmi ţiakov a vţdy operatívne rieši vzniknuté problémy. 

 

- INTEGRÁCIA – ZAČLENENÝ ŢIAK 

 

a) Ţiak so zdravotným znevýhodnením - vzdelával sa podľa individuálneho     

    vzdelávacieho programu (napr. mentálny postih, vývinové poruchy učenia,  

    správania, telesný postih, zrakový postih, sluchový postih):  

Bol(a) vzdelávaný (á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 

 

b) Ţiak so zdravotným znevýhodnením, ktorý mal úpravy vzdelávania len  

    v niektorých vyučovacích predmetoch: 

Bol(a) vzdelávaný(á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu 

uplatňovaného v predmete (predmetoch)........................... . 

    V doloţke vysvedčenia ţiaka so zdravotným znevýhodnením je moţné uviesť aj ďalšie 

dôleţité    

    skutočnosti súvisiace s jeho vzdelávaním. 

 

c) Začlenený ţiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (napr. nadaný    

    ţiak, ţiak zo sociálne znevýhodneného prostredia):  

Ţiak sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 

 

2.5 Zabezpečenie výučby pre ţiakov mimoriadne nadaných  

Ak máme v škole ţiakov mimoriadne nadaných v niektorej oblasti, je viacero moţností ako 

rozvíjať talent a nadanie – napríklad individuálna starostlivosť, účasť na olympiádach a pod.  



 

2.6 VZDELÁVACIE OBLASTI A 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. Obsahom vzdelávania sú aj najnovšie poznatky, ktoré nastoľuje súčasný 

vedecko - technický, hospodársky, sociálny a kultúrny  rozvoj spoločnosti,  napríklad 

informačné a komunikačné technológie, ktoré  kaţdý občan potrebuje k ţivotu,  k práci ale aj 

mimo práce ale taktieţ aj sociokultúrne obsahy osobnostného  rozvoja ţiaka,  jeho  ochrany 

pred   negatívnymi sociálnymi javmi, ochrany zdravia, prírody atď.,  

 

Vzdelávacie oblasti majú nadpredmetový charakter. V Štátnom vzdelávacom programe je 

obsah vzdelávacej oblasti rozčlenený do vybraných učebných predmetov. Škola si môţe do 

týchto vzdelávacích oblastí doplniť ďalšie predmety.   

Obsah niţšieho sekundárneho vzdelávania je rozdelený do 7 vzdelávacích oblastí, ktoré 

vychádzajú z definovania obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií.   
 

ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH 

PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY –ISCED 1 S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM 

 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ 

 

PREDMETY 

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

PRVÝ CUDZÍ JAZYK 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI MATEMATIKA 

INFORMATICKÁ VÝCHOVA 

 

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ 

PRÍRODOVEDA 

VLASTIVEDA 

 

ČLOVEK A HODNOTY 

ETICKÁ VÝCHOVA / 

NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA 

ČLOVEK A SVET PRÁCE PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

 

UMENIE A KULTÚRA 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ VÝCHOVA 

         



PRIEREZOVÉ TÉMY PRECHÁDZAJÚCE OBLASŤAMI VZDELÁVANIA 

 

PRIEREZOVÉ TÉMY 

OSOBNOSTNÝ  A SOCIÁLNY ROZVOJ 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA 

OCHRANA ŢIVOTA A ZDRAVIA 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

 

 

2.6.1 CHARAKTERISTIKA VZDELÁVACÍCH OBLASTÍ  

 JAZYK A KOMUNIKÁCIA   

          V jazykovej časti oblasti Jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania 

komunikatívnych schopností ţiakov, ktoré síce boli deklarované aj v minulosti, ale ich 

uskutočňovanie bolo vytláčané tendenciou obsiahnuť pomerne veľkú sumu jazykových 

pojmov na vysokej úrovni abstrakcie, ktorá bola v školskej praxi často sploštená do 

samoúčelného bifľovania sa jazykových pojmov bez dostatočnej schopnosti aktívne vyuţívať 

vedomosti z jazyka pri vlastnej produkcii písaných či hovorených komunikátov. 

Zdôrazňujeme preto chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi 

ľuďmi, čo by sa vo vyučovaní  jazyka malo premietnuť do zámerného preferovania 

rozvoja komunikatívnych kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým 

východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom 

na ich špecifické potreby. Výrazne sa teda posilní komunikatívno-záţitkový model 

vyučovania jazyka a naopak oslabí sa tendencia obsiahnuť „školskú podobu“ vednej 

disciplíny lingvistika. Faktograficky presýtený obsah sa zredukuje v prospech aktivít ţiakov, 

ktorí majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno - hodnotiacim spôsobom pracovať 

s jazykovými komunikátmi. Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu 

jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť 

argumentovať a pod.  

          Zmeny v chápaní zloţky literárnej výchovy sa tieţ uberajú dvoma paralelnými cestami. 

Jednak je potrebné nanovo ustanoviť ciele a výkonové štandardy pre oblasť kognitívneho 

rozvoja, ktorá je dobre stabilizovaná, a preto aj dobre pripravená na nevyhnutný vývoj a 

potrebné zmeny, a jednak vziať do úvahy aj afektívne osobnostné prvky, ktoré sa „tlačia“ do 

inovovaného didaktického systému literárnej výchovy, kde však vyvolávajú spomínané 

napätie medzi svojou internou a psychickou podstatou, racionálnou prezentáciou 

v pedagogickej teórii a konkretizovanou podobou vo forme regulatívnych nástrojov v školskej 

vzdelávacej praxi. Nejde teda o schopnosť plynulo čítať slová a vety, ale skôr o pochopenie 

textu ako celku.  

Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára 

predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom 



ţivote. Chápe jazyk ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie 

a profesionálnej realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov 

Cudzie jazyky naopak prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočnosti, ktoré 

presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú ţivý jazykový 

základ a predpoklady pre komunikáciu ţiakov v rámci Európskej únie.  

Cudzie jazyky umoţňujú poznávať odlišnosti v spôsobe ţivota ľudí iných krajín a ich odlišné 

kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného 

porozumenie a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných 

projektoch.  

Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa realizuje vo vzdelávacích predmetoch 

slovenský jazyk a literatúra, vyučovacie jazyky a cudzie jazyky pre primárny stupeň 

vzdelávania. 

- Slovenský jazyk a literatúra (na základných školách s vyučovacím jazykom 
slovenským),  

- cudzí jazyk – anglický j., nemecký j.,   
  

Členenie vzdelávacej oblasti podľa kľúčových jazykových kompetencií, t. j. podľa 

procesov, ktoré sa nimi rozvíjajú: 

Počúvanie 

            Komunikácia (hovorenie)                                       s porozumením 

Čítanie 

Písanie 

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti 

Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových 

kompetencií tým, ţe vedie ţiakov k: 

- podpore sebadôvery kaţdého ţiaka; 

- osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umoţnia vzdelávať sa 

po celý ich ţivot a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom prostredí; 

- príprave všetkých ţiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými 

podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti; 

- zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých ţiakov; 

- pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráţa historický a kultúrny 

vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva 

a ako dôleţitý prostriedok celoţivotného vzdelávania; 

- vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho 

prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných 

postojov a názorov; 

- zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho 

prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej 

komunikácie; 

- nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským 

záţitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom 

umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych 

a estetických cítení a vnímaní; 



- pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej 

príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy 

spisovného jazyka, 

- k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových 

prejavov. 

 

      MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI  

 

Táto oblasť zahrňuje v sebe učebné predmety Matematiku a Informatickú výchovu. 

Vzdelávací obsah Matematika v 1. stupni ZŠ je rozdelený do piatich tematických okruhov, 

čo sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na kaţdom stupni explicitne 

nemusí byť zastúpený kaţdý tematický okruh: 

 

 Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, 

Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 

Geometria a meranie , 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika,  

Logika, dôvodenie, dôkazy. 

 

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

problémov v kaţdodenných situáciách. Je rozpracovaná na kompetenčnom základe, čo 

zaručuje vysokú mieru schopnosti aplikácie matematických poznatkov v praxi. 

Informatická výchova podobne ako matematika rozvíja myslenie ţiakov, ich 

schopnosť hľadať riešenia problémových úloh a overovať ich s pouţitím IKT. Vedie k 

presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, 

ktoré slúţia ako všeobecný prostriedok komunikácie. 

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a vyuţitia jej nástrojov 

zabezpečí rovnakú príleţitosť všetkým ţiakom na 1. stupni získať základnú digitálnu 

gramotnosť.  

 

Ciele vzdelávacej oblasti 

  

Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni ZŠ je rozvoj tých schopností 

ţiakov, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie a aplikáciu poznatkov. Na 

dosiahnutie tohto cieľa majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia  do poznávacích metód 

zodpovedajúcich veku ţiakov. Presnejšia špecifikácia cieľov: 

- veku primerané presné pouţitie materinského a odborného jazyka, tabuliek, grafov 
a diagramov, 

- v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických 
výpočtov spamäti, písomne aj na kalkulačke, rozvíjať numerické zručnosti ţiakov,  

- na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie ţiakov v rovine a v priestore,  



- riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou 
a realitou. Na základe  vyuţitia induktívnych  metód rozvíjať  matematické nazeranie, 
logické a kritické myslenie, 

- spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní    
schopností ţiakov pouţívať  prostriedky IKT (kalkulátory, počítače)  k vyhľadávaniu, 
spracovaniu a uloţeniu informácií, 

- viesť ţiakov k získaniu a rozvíjaniu  zručností  súvisiacich s procesom učenia sa, 
- systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce ţiakov podporiť a 

upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti ţiakov. 
 

Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ  je zoznámenie sa s počítačom a 

moţnosťami jeho vyuţitia v kaţdodennom ţivote. Prostredníctvom aplikácií primeraných 

veku majú ţiaci získať základné zručnosti v pouţívaní počítača. Vyuţitím vhodných tém z 

ostatných predmetov (písanie, prvouka, matematika, výtvarná výchova, hudobná výchova) 

ţiaci sa zoznámia s moţnosťami kreslenia, trénovania počítania, písania a ďalšími 

najtypickejšími druhmi aplikácií. 

 Obsah tejto oblasti vzdelávania v predmete matematika sa koncentruje na vytvorenie 

pojmu prirodzeného čísla, na ich porovnávanie a zaokrúhľovanie na desiatky a na počtové 

výkony s prirodzenými číslami. Dôleţité miesto prislúcha riešeniu slovných úloh v obore 

prirodzených čísel  

V predmete informatická výchova sa ţiaci pripravujú na pochopenie základných pojmov 

a na moţné samostatné elementárne vyuţívanie informatických technológií v ostatných 

predmetoch. Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený 

na päť tematických okruhov: 

 informácie okolo nás, 
 komunikácia prostredníctvom IKT, 
 postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie, 
 princípy fungovania IKT, 
 informačná spoločnosť. 

 

 PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ  

Príroda a spoločnosť sú dve navzájom prepojené súčasti nášho ţivota, ktoré zaujímajú 

ţiakov uţ od predškolského veku.  Ţiaci si uvedomujú priestor okolo seba, prírodu, ľudí, 

kultúru  a to všetko vo vzájomnom vzťahu a navzájom sa ovplyvňujúce.  V tomto veku sú 

ţiaci prirodzene zvedaví, zaujímajú sa o svet okolo seba a  o jeho fungovanie, hľadajú 

príčiny fungovania, skúšajú a učia sa pri tom. Postupné oboznamovanie sa s prírodnými 

a spoločenskými javmi a zákonitosťami v súlade s  prírodovedným a spoločenskovedným 

poznaním je umoţnené v tomto stupni vzdelávania takým spôsobom, ktorý u ţiaka rozvíja aj 

procesuálnu stránku samotného poznávacieho procesu. Dôleţité je, aby ţiak vnímal zmeny 

vo svojom okolí, rozumel a snaţil sa ich vysvetliť.  Vzdelávacie  činnosti sú zamerané na 

podnecovanie poznávacej zvedavosti a skúmanie javov a udalostí, ktoré sú spojené so 

samotným a jeho  bezprostredným ţivotným prostredím. Vyučovanie je postavené na 

pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, 

pričom východiskom k stanovovaniu problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá 

skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností, napríklad v témach „plynutie času, zmeny 

v prírode, cyklus stromu, rastliny, zvieratá, hmota“. 



 
Okrem samotného skúmania javov v prírode, ţiaci tým, ţe cestujú so svojimi rodičmi, 

 všímajú si priestor okolo seba. Prebudenie záujmu o krásy prírody a zaujímavé ľudské 

výtvory v blízkom ale aj vzdialenom okolí je podoprené zaujímavým spôsobom učenia sa 

o vlasti vo vlastivede.     

 

Dôleţitým 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, viesť ţiakov k pochopeniu potreby ochrany prírodného a  kultúrneho prostredia 

a k jeho aktívnej ochrane, viesť ţiakov k efektívnejšiemu vyuţívaniu látok, ktoré príroda 

ľuďom poskytuje,  umoţniť poznanie fungovania ľudského tela a zdravý ţivotný štýl a viesť 

k aktívnej ochrane vlastného zdravia, rozvíjať  emotívne  (dobrodruţné) poznávanie, 

pozorovanie a hodnotenie  javov z rodnej krajiny (okolie školy a bydliska) ale aj širšieho 

okolia svojho regiónu a celej slovenskej republiky, podporovať schopnosť ţiakov rozprávať 

o svojom rodnom kraji (krajine svojho okolia), pričom vyuţívajú poznatky zo svojich 

pozorovaní a  skúseností, porozprávať o významných historických udalostiach.  

S rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj 

rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu vyuţívaniu svojich 

vedomostí. Rozvoj poznatkového systému, spôsobov jeho nadobúdania a modifikácie 

poznatkov, ako aj  rozvoj špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa 

vzájomne ekvivalentnú hodnotu a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne 

sa stáva prírodovedne gramotným.  

  

Postupné objavovanie sveta ţiakmi je predmetom dvoch učebných predmetov prírodovedy 

a vlastivedy.  

 

  

 

 

ČLOVEK A HODNOTY  

Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného, duchovného 

a sociálneho rozmeru mladých ľudí. Napomáha im k postupnému vytváraniu ich hodnotovej 

orientácie tak, aby raz ako dospelí jedinci boli prínosom pre ľudské spoločenstvo. 

Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou 

orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty 

zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním 

informácií o morálnych zásadách, ale záţitkovým učením účinne podporuje pochopenie 

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



s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre ţivot v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli 

k vytváraniu harmonických a stabilných  vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi 

spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. 

 Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v povinne voliteľných  vzdelávacích 

predmetoch etická výchova alebo náboženská výchova. Súčasťou vzdelávacej oblasti je:  

- etická výchova (primárny, niţší sekundárny stupeň vzdelávania) 

 

- náboţenská výchova (primárny, niţší sekundárny stupeň vzdelávania). 

 

Povinne voliteľný vzdelávací predmet etická výchova sa v  prvom rade  zameriava 

na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráţa v morálnych postojoch a v regulácii správania 

ţiakov. Pre etickú výchovu je primárny  rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. 

Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne 

hodnotenie iných), ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu 

porúch správania a učenia.  

Povinne voliteľný vzdelávací predmet náboţenská výchova formuje v človeku náboţenské 

myslenie, svedomie, náboţenské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboţenského 

myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.   

  

Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu schopností a spôsobilostí ţiakov 

a vedie ich k: 

-  sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu, 

-  hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, rozlišovaniu dobra od zla,  

-  spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov prosociálneho správania 

             primeraného veku, 

-  spoznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov, 

-  zvnútorňovaniu  prosociálnych hodnôt,  postojov a sociálnych noriem, 

-  rozvíjaniu  sociálnych zručností, 

-  formovaniu spoločenstva ţiakov, 

-  rozvíjaniu a reflexii v otázkach Boha, významu sveta, zmyslu a hodnoty ţivota 

       a noriem pre konanie človeka a dávaniu odpovede na základe zjavenia a viery cirkvi, 

-  oboznamovaniu so skutočnosťou viery a s posolstvom, na ktorom sa viera zakladá 

       a napomáhaniu prostredníctvom uvaţovania rozumom zdôvodniť vieru, 

-  prijímaniu osobných rozhodnutí vo vzťahu k iným konfesiám a náboţenstvám,  

       k svetonázorom a ideológiám a podpore pochopenia a tolerancie voči rozhodnutiam 



             druhých, 

-  motivácii k osobnému náboţenskému ţivotu a k zodpovednému konaniu v cirkvi 

             a v spoločnosti.   

 

 

 

 ČLOVEK A SVET PRÁCE      

Oblasť Človek a svet práce zahŕňa návrhy pracovných činností a technológií, ktoré by mali 

viesť ţiakov k získaniu základných  zručností v rôznych oblastiach ľudskej  činnosti 

a prispievať k úcte k práci . 

Vo vzdelávacej oblasti je predmet pracovné vyučovanie, ktoré sa  zameriava na praktické 

pracovné  návyky a dopĺňa celé základné vzdelávanie o dôleţitú zloţku nevyhnutnú pre 

uplatnenie sa človeka v ďalšom ţivote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných 

vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je zaloţená na tvorivej  spolupráci ţiakov. 

Obsahom predmetu pracovné vyučovanie   je  tvorivé vyuţitie  technických  materiálov, 

základy konštruovania, stravovanie a príprava jedál,  starostlivosť o ţivotné prostredie, 

ľudové tradície a remeslá 

  

UMENIE A KULTÚRA  

Vzdelávacia oblasť rozvíja ţiakovo povedomie vlastnej kultúrnej identity, jeho vlastné 

kultúrno-historické vedomie, schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr uţ aj na 

1. stupni ZŠ, kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť a tvorivosť.  

V primárnom stupni výchovy a vzdelávania nadväzuje na spontánne detské aktivity a 

prípravu v predprimárnom stupni.  Ţiak sa učí vyuţívať základné kultúrne nástroje na 

kultivovanú komunikáciu, postupne rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, 

náboţenstvo, šport), i. Učí sa vyjadrovať svoje estetické záţitky z vnímania umeleckých diel, 

chápať význam, estetickej činnosti v kaţdodennom ţivote, chápať význam umenia v ţivote 

jednotlivca a spoločnosti. Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, 

národa a štátu, zoznamuje sa s európskou tradíciou, s kultúrou iných národov, učí sa chápať 

význam kultúrnych a umeleckých pamiatok. Získava vedomosti o súčasnej umeleckej tvorbe 

a kultúre a rozvíja si jej porozumenie.  

Prostredníctvom obsahu,  ktorý je  uvedený vo vzdelávacej oblasti sa primerane veku 

formujú samostatné a zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde 



a k subkultúram, rozvíja sa ţiakovo  kritické myslenie vo vzťahu k ponuke masmédií a  k 

iným súčasným kultúrnym procesom. Rozvíjajú sa ţiakove interkultúrne kompetencie pre 

komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr.  

Obsah vzdelávacej oblasti je zameraný prakticky aj teoreticky. V primárnom vzdelávaní 

rozvíja hlavne zručnosti v práci s umeleckými prostriedkami a s kultúrnymi nástrojmi na 

základe záţitku zo samotného tvorivo-vyjadrovacieho procesu ţiaka.  

Vzdelávacia oblasť rozvíja osobnostné, kognitívne, komunikačné a občianske kompetencie. 

Pretoţe ţiak je komplexnou osobnosťou a nie je moţné rozvíjať jeho kompetencie izolovane, 

jednotlivé kompetencie sa rozvíjajú cez viaceré témy. Vyjadrovacie procesy umení poskytujú 

k takejto komplexnosti veľmi dobré východisko, lebo v integrovanej forme zapájajú 

mimoracionálne (zmyslové, citové, motorické) zloţky, spolu s predstavivosťou, fantáziou 

a racionálnym (analyticko-syntetickým) myslením. Od ţiaka sa očakávajú najmä jeho 

autentické, tvorivé riešenia úloh. Predmety umeleckej výchovy poskytujú moţnosti 

medzipredmetových väzieb s predmetmi iných oblastí. 

Spôsobilosť vnímania a pouţívania základných vyjadrovacích prostriedkov a kompozičných 

princípov, kreatívneho vyjadrovania svojich myšlienok, skúseností a emócií rozvíjame 

prostredníctvom vybraných médií výtvarného, hudobného, dramatického prejavu, písaného 

a hovoreného slova. V prierezovej forme (prostredníctvom výtvarnej výchovy) aj základnými 

témami architektúry a multimédií (video, film, elektronické médiá). 

 

Oblasť je v primárnom stupni realizovaná prostredníctvom povinných predmetov výtvarná 

výchova (v 1. – 4. ročníku) a hudobná výchova (v 1. – 4. ročníku).  

  

Cieľom vzdelávacej oblasti je, aby ţiak: 

- dokázal chápať význam umenia a estetických, estetickej činnosti a faktorov v kaţdodennom 

ţivote,  

- získal poznatky o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre,  

- mal povedomie vlastnej kultúrnej identity a kultúrno-historického povedomia, 

- rozlišoval hlavné umelecké druhy, opisoval svoje estetické záţitky z vnímania umeleckých 

diel, 

rešpektoval a toleroval hodnoty iných kultúr, mal základné interkultúrne kompetencie pre 

komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr , 

- primerane veku si vytváral vlastné názory a postoje – uplatňoval kritické myslenie 

k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám,   

- dokázal tvorivo vyjadrovať svoje predstavy a myšlienky vybranými prostriedkami výtvarného 

umenia, hudby, písaného a hovoreného slova, pohybového gesta, 

- formoval kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť. 



  

ZDRAVIE  A  POHYB  

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

starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Hlavným predmetom 

je telesná výchova ale témami o starostlivosti o zdravie prispievajú aj prírodoveda. resp. 

etická výchova. Zameranie telesnej výchovy v primárnom  vzdelávaní je dominantne 

zamerané na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu 

zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova 

poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a  športu, významne 

prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu ţiakov, k formovaniu kladného 

vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. 

 

Telesná výchova vyuţíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú 

k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom 

pohybu  - pohybových cvičení, hier a súťaţí pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav ţiakov. 

Cieľom  je : 

- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej 

činnosti, 

- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu ţiakov pri pohybových aktivitách, 

- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, k športu, 

- kultivovať pohybový prejav s  akcentom na správne drţanie tela,  

- podporovať vytváranie optimálneho rozvoja zdravotne orientovanej zdatnosti, 

- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie, 

- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti. 

Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu 

kultúrne gramotnej osobnosti  prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú 

zdatnosť a radostné preţívanie pohybovej činnosti. Základné okruhy sú:  

1. základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti, 

2. manipulačné, pohybové a prípravné športové hry,  

3. kreatívne a estetické pohybové činnosti, 

4. psychomotorické cvičenia a hry, 

5. aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti. 

 

      

  2.6.2 JAZYK A KOMUNIKÁCIA   

 



Zdôrazňuje sa chápanie jazyka ako nástroja myslenia a medziľudskej komunikácie, čo 

by sa malo premietnuť do zámerného preferovania rozvoja komunikačných kompetencií, 

ktoré budú istým teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných 

vyučovacích predmetoch. Oproti minulosti sa výrazne posilnil komunikatívno-záţitkový 

model vyučovania jazyka a naopak oslabila sa tendencia vyučovať jazyk ako „školskú 

podobu“ vednej disciplíny – lingvistiky a obsiahnuť pomerne veľkú sumu jazykových pojmov 

na vysokej úrovni abstrakcie. Obsah tohto typu sa zredukoval v prospech aktivít ţiakov, ktorí 

majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno-hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými 

komunikátmi. Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu 

s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod. 

V literárnej výchove sa primárnym stáva rozvoj schopností ţiaka poznávať svet 

a zmocňovať sa ho esteticko-umeleckými prostriedkami. Presvedčenie o jedinečnosti 

a nenahraditeľnosti kognitívneho prístupu k svetu nahradzuje smerovanie k pochopeniu 

špecifík, ktoré v poznávacom procese predstavuje estetické osvojovanie reality. Obsahové 

osnovanie predmetu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí, 

zručností, hodnôt a postojov zameraných na recepciu umeleckého textu (čítanie, deklamácia, 

počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Najdôleţitejším prvkom v tejto 

koncepcii literárnej výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie ako všestranné osvojovanie 

umeleckého textu. Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských spôsobilostí, ktoré ďaleko presahujú 

technický aspekt čítania a smerujú k porozumeniu obsahu textu. 

Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára 

predpoklad na neskoršie rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce 

a v súkromnom ţivote. Jazyk sa chápe ako znak národnej a individuálnej identity, ako 

prostriedok komunikácie, vrátane vyjadrovania citov a pocitov, a neskôr nevyhnutý 

prostriedok profesijnej realizácie jednotlivca. 

Cudzie jazyky nadto prispievajú k pochopeniu a objavovaniu takých skutočností, ktoré 

presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú ţivý jazykový 

základ a predpoklady pre komunikáciu ţiakov v rámci Európskej únie. Umoţňujú poznávať 

odlišnosti v spôsobe ţivota ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú 

prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvárajú 

podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. Na stupni ISCED 2 pribúda 

ţiakom druhý cudzí jazyk. Ak bola prvým cudzím jazykom angličtina, ako druhý cudzí jazyk 

sa vyučuje nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk alebo taliansky 

jazyk. Ak bol prvým cudzím jazykom jeden z týchto jazykov, ako druhý cudzí jazyk sa na 

školách pre deti so všeobecným intelektovým nadaním povinne vyučuje anglický jazyk – 

vzhľadom na jeho súčasnú úlohu ako univerzálneho komunikačného prostriedku vo 

vedeckých oblastiach i v oblasti IKT. 

Kľúčové kompetencie, resp. procesy, ktoré sa vo vzdelávacej oblasti Jazyk 



a komunikácia rozvíjajú, sú: jazyková percepcia (počúvanie a čítanie) a expresia (hovorenie 

a písanie). Zvládnutie techník percepcie a expresie textu je základom kompetencie 

komunikovať s porozumením. 

Vzdelávaním v oblasti Jazyk a komunikácia sa dosahujú tieto čiastkové ciele: 

osvojenie si vedomostí a spôsobilostí, ktoré umoţnia vzdelávať sa po celý ţivot a zaujať 

aktívne miesto v socio-kultúrnom prostredí, 

príprava na zodpovedné občianstvo, participovanie na rozvoji demokratickej spoločnosti, 

pluralizmus a kultúrnu otvorenosť, 

zaručenie rovnakých šancí a sociálnej emancipácie pre všetkých ţiakov, 

pochopenie jazyka ako zjednocujúceho činiteľa národného spoločenstva, v ktorom sa 

odráţa historický a kultúrny vývoj národa, a zároveň ako dôleţitého prostriedku 

celoţivotného vzdelávania, 

vnímanie a postupné osvojovanie si jazyka ako bohatého mnohotvárneho nástroja 

získavania a odovzdávania informácií, vyjadrovania vlastných postojov a názorov, 

zvládnutie základných pravidiel medziľudskej komunikácie v konkrétnom kultúrnom 

prostredí, nadobudnutie pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie; 

nadobudnutie pozitívneho vzťahu k slovesným umeleckým dielam, k literatúre a ďalším 

druhom umenia, ktoré vychádzajú z umeleckých textov, k vlastným čitateľským záţitkom, 

rozvíjanie emocionálneho a estetického cítenia a vnímania, 

pestovanie vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti 

a spolupatričnosti s inými etnikami, 

zvyšovanie jazykovej kultúry osvojením si normy spisovného jazyka, kultivovanie 

ústnych i písomných jazykových prejavov, 

podpora sebadôvery. 

      MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI  

 

Oblasť zahŕňa učebné predmety matematika a informatika. Učebný predmet matematika 

sa sústreďuje na dobudovanie pojmu prirodzených, celých a racionálnych čísel a počtových 

výkonov s týito číslami. Na stupni ISCED 2 sa kladú základy algebry (riešenie rovníc 

a nerovníc, funkcií). Z geometrie sa paralelne rozvíja rovinná aj priestorová geometria, 

rozširujú sa ţiacke vedomosti o geometrických útvaroch, ţiaci sa naučia vypočítať obvod 

a obsah rovinných útvarov a povrch a objem priestorových útvarov. Zoznamujú sa s meraním 

dĺţky, obsahu a objemu, ako aj s meraním veľkosti uhlov. Nové matematické poznatky sa 

ţiakom prezentujú s vyuţitím a aplikáciou uţ osvojených poznatkov a doteraz získaných 

skúseností. 

Cieľom je, aby ţiak získal schopnosť pouţívať matematiku vo svojom budúcom 

ţivote. Matematika má rozvíjať logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať, ako 



aj komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problémov. Ţiak spoznáva matematiku 

ako súčasť ľudskej kultúry a dôleţitý nástroj spoločenského pokroku. 

Predmet matematika je zameraný na rozvoj matematických kompetencií tak, ako ich 

formuloval Európsky parlament. Vzdelávací obsah je rozdelený na päť tematických okruhov, 

v rámci ktorých sa ţiaci zoznamujú s primeranými elementárnymi poznatkami a riešeniami 

praktických úloh. Sú to: 

čísla, premenné a počtové výkony s číslami, 

vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 

geometria a meranie, 

kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, 

logika, dôvodenie, dôkazy. 

Informatika podobne ako matematika rozvíja myslenie ţiakov, ich schopnosť 

analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov 

a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich 

zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúţia ako všeobecný prostriedok komunikácie. 

Poslaním vyučovania informatiky je viesť ţiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov 

a techník pouţívaných pri práci s údajmi a k porozumeniu toku informácií v počítačových 

systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t. j. vychováva ţiakov k efektívnemu vyuţívaniu 

prostriedkov informačnej civilizácie rešpektujúc právne a etické zásady pouţívania 

informačných technológií a produktov. Pre dosiahnutie tohto cieľa je dôleţité aplikovanie 

informačných technológií aj vo vyučovaní iných predmetov, v medzipredmetových 

projektoch, v celoškolských programoch i pri riadení školy. 

Vzdelávací obsah informatiky je rozdelený na päť tematických okruhov: 

informácie okolo nás, 

komunikácia prostredníctvom IKT, 

postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie, 

princípy fungovania IKT, 

informačná spoločnosť. 

 

 

 

 ČLOVEK A PRÍRODA 

 

Vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda dostávajú ţiaci príleţitosť skúmať prírodu 

a poznávať ju ako systém, ktorého súčasti na seba pôsobia a vzájomne sa ovplyvňujú, čím sa 

priebeţne menia. Na tomto poznaní je zaloţené pochopenie dôleţitosti prírodnej rovnováhy 

pre existenciu ţivých sústav vrátane človeka. Činnostný a bádateľský charakter vyučovania 



prírodovedných predmetov umoţňuje ţiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam prírodných 

procesov, a tým aj uvedomiť si uţitočnosť prírodovedných poznatkov a ich aplikácií 

v praktickom ţivote. 

Cieľom prírodovedného vzdelávania je dosiahnuť, aby ţiaci: 

porozumeli prírodným aspektom vplývajúcim na ţivot človeka a vedeli primerane svojej 

vývinovej úrovni vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, 

zaujímali sa o prírodu a dianie v nej, 

vedeli získavať informácie o prírode a jej zloţkách prostredníctvom vlastných pozorovaní 

a experimentov v prírode i v laboratóriu, 

rozvíjali svoje zručnosti pri práci s grafmi, tabuľkami, schémami, obrázkami, náčrtmi, 

vybudovali si pozitívny vzťah k prírodným vedám. 

Ţiaci majú poznať tieţ základné princípy ochrany krajiny a ţivotného prostredia 

a osvojiť si základné princípy zdravého ţivotného štýlu. Dôleţité je hľadať zákonité súvislosti 

medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás v kaţdodennom 

ţivote obklopujú, a porozumieť ich podstate. To vyţaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj 

vyuţitie medzipredmetových vzťahov nielen medzi predmetmi v rámci tejto vzdelávacej 

oblasti, ale aj spoluprácu s predmetmi ako sú geografia a matematika. 

Vzdelávacia oblasť sa realizuje prostredníctvom základných učebných predmetov 

biológia, fyzika a chémia, ako aj v rámci prierezovej témy environmentálna výchova. 

K rozvíjaniu prírodovednej gramotnosti prispieva aj geografia a predmety vzdelávacej oblasti 

Matematika a práca s informáciami. Vzdelávací proces má ţiakom sprostredkovať poznanie, 

ţe neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej 

zákonitostí je moţné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných 

odborov s vyuţitím prostriedkov IKT. Prírodovedné poznatky sú pritom interpretované aj ako 

neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. 

 

 

 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

 

Táto vzdelávacia oblasť sa snaţí uchovať kontinuitu tradičných hodnôt našej 

spoločnosti v súlade s aktuálnymi integračnými procesmi, viesť k vnímaniu vlastenectva 

a národnej hrdosti v kontexte európanstva a multikulturalizmu. Tvoria ju učebné predmety 

dejepis, geografia a občianska náuka, no jej témy sa prelínajú aj vzdelávacími oblasťami 

Človek a hodnoty, Umenie a kultúra, súvisia s prierezovou témou Multikultúrna výchova 

a ďalšími predmetmi a témami. 

V rámci vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť sa ţiaci zoznamujú s vývojom 



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

premietajú do kaţdodenného ţivota. Učia sa vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu 

medzi prírodou a spoločnosťou. Poznanie minulosti vlastného národa ako aj národov Európy 

a sveta, oboznámenie sa so zemepisnými charakteristikami svojej vlasti a regiónov sveta 

a utváranie pozitívnych občianskych postojov je predpokladom získania občianskych 

kompetencií, ktoré patria vo vzdelávaní ku kľúčovým. Ţiaci získavajú základné vedomosti 

o spoločenskom prostredí, ktorého sú súčasťou – o svojej rodine, škole, obci, regióne, 

o ostatných regiónoch Slovenska. Oboznamujú sa s územím, obyvateľmi, ich tradíciami 

a zvykmi, so svetom detí i dospelých, osvojujú si pravidlá a normy správania doma, v škole a 

na verejnosti. Učia sa orientovať v časových údajoch o histórii vlastnej rodiny, svojej vlasti 

i ľudskej spoločnosti. Vyučovanie ich vedie k pochopeniu vlastného miesta a roly 

v spoločnosti, ako aj k tomu, aby svojimi postojmi a konaním prejavovali občiansku aktivitu, 

vlastenectvo, zodpovednosť k sebe, svojim blízkym, národu a celej spoločnosti. Vychováva 

ich k láske k vlasti a súčasne rozvíja a upevňuje ich vedomie príslušnosti k európskemu 

civilizačnému a kultúrnemu prostrediu. 

Vzdelávacia oblasť otvára priestor pre kultivovanie kľúčových individuálnych 

a spoločenských kompetencií, učí vidieť veci a javy vo vzájomných súvislostiach, ponúka 

argumenty, inšpiruje k tvorivému riešeniu otázok dôleţitých pre vzdelanostnú spoločnosť. 

Rozvíja myšlienkové operácie, praktické zručnosti a vedomie vlastnej identity ţiaka. Cieľom 

je naučiť ţiakov: 

orientovať sa v čase a priestore, 

získať základné spôsobilosti poznávať historický materiál, 

získať základné vedomosti zo svetových a národných dejín, 

chápať príčiny a dôsledky historických udalostí, 

čítať a interpretovať historické mapy, obrázky, fotografie, tabuľky a iné prostriedky 

pouţívané v dejepise, 

osvojiť si normy spoločenského správania a občianskeho spoluţitia, 

rešpektovať hodnoty pozitívnych medziľudských vzťahov, 

pracovať s informáciami o Slovenskej republike ako časti zeme a o Zemi ako celku, 

rozumieť premenám krajiny, ktoré podmieňuje človek, 

čítať a interpretovať obrázky, fotografie, grafy, tabuľky, prierezy, schémy a diagramy 

pouţívané ako prostriedky geografie, 

zvládnuť beţné situácie v osobnom i občianskom ţivote, 

nachádzať vlastné miesto a rolu v spoločnosti, 

orientovať sa v aktuálnom verejnom ţivote Slovenskej republiky i vo svete, 

chápať podstatu demokracie, práv a povinností občanov, rozpoznávať protiprávne konanie 

a uvedomovať si jeho dôsledky, 

kultivovane vyjadrovať a obhajovať vlastné myšlienky, názory a postoje, 



spracúvať projekty a prezentovať ich výsledky, 

mať úctu k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam, 

chápať a rešpektovať kultúrne, náboţenské a iné odlišností ľudí a spoločenstiev, 

budovať si kladný vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám, 

budovať vlastnú identitu ako sebavedomého občana svojej vlasti, Európy a príslušníka 

ľudského rodu. 

 

ČLOVEK A HODNOTY 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty sa zameriava na budovanie a kultiváciu 

duševného, duchovného a sociálneho rozmeru ţiakov. Napomáha im postupne si vytvárať 

takú hodnotovú orientáciu, aby ako dospelí jedinci bol prínosom pre ľudské spoločenstvo. 

Cieľom je vychovať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej 

úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné 

miesto. Plnenie tohto cieľa sa nedosahuje iba poskytovaním informácií o morálnych zásadách, 

ale najmä záţitkovým učením, ktoré účinne podporuje pochopenie a zvnútornenie mravných 

noriem a napomáha osvojenie správania, ktoré je s nimi v súlade. Výchova a vzdelávanie 

pripravuje mladých ľudí pre ţivot v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu 

harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými 

skupinami, v národe a medzi národmi. 

Formovanie osobnosti v rámci oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v jednom z dvoch 

povinne voliteľných učebných predmetov – etická výchova alebo náboţenská výchova. 

Povinne voliteľný učebný predmet etická výchova sa v prvom rade zameriava 

na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráţa v morálnych postojoch a v regulácii správania 

ţiakov. Jej súčasťou je aj usmerňovanie rozvoja sociálnych spôsobilostí – otvorenej 

komunikácie, empatie, pozitívneho hodnotenia iných, ako aj podpora mentálnej hygieny. 

Etická výchova sa tak podieľa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia. 

Povinne voliteľný učebný predmet náboţenská výchova vedie ţiakov na ceste 

k náboţenskému poznaniu, formuje ich náboţenské vyznanie, svedomie a osobnú vieru ako 

prejav náboţenského myslenia a identity človeka. Učebné osnovy náboţenskej výchovy 

rímskokatolíckeho náboţenstva schvaľuje v zmysle zmluvy s Vatikánom Konferencia 

biskupov Slovenska. 

Vzdelávanie v oblasti Človek a hodnoty má nasledujúce čiastkové ciele: 

rozvoj sebaúcty, autonómneho cítenia a myslenia, 

budovanie schopnosti hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla, 

osvojenie si spôsobilosti efektívne komunikovať, 

pochopenie zmyslu dobrých medziľudských vzťahov a poznanie zásad, na ktorých sa dajú 



budovať, 

zvnútornenie prosociálnych hodnôt, postojov a sociálnych noriem, 

rozvinutie prosociálneho správania, 

rozvíjanie sociálnych spôsobilostí, 

akceptovanie spoločenskej a kultúrnej rôznorodosti a tolerancia odlišných názorov, 

presvedčení a kultúrnych prejavov. 

V predmete náboţenská výchova ide naviac o: 

formovanie spoločenstva ţiakov, 

rozvíjanie reflexie Boha, významu sveta, zmyslu a hodnoty ţivota a noriem pre konanie 

človeka, 

nachádzanie odpovedí na základe zjavenia a viery cirkvi, 

oboznamovanie sa so skutočnosťou viery a s posolstvom, na ktorom sa viera zakladá, 

a napomáhanie prostredníctvom uvaţovania rozumom zdôvodniť vieru, 

prijímanie osobných rozhodnutí vo vzťahu k iným konfesiám a náboţenstvám, 

k svetonázorom a ideológiám, 

pochopenie a toleranciu voči rozhodnutiam druhých, 

motiváciu k osobnému náboţenskému ţivotu a k zodpovednému konaniu v cirkvi 

a v spoločnosti. 

 

ČLOVEK A SVET PRÁCE 

 

Zmyslom zaradenia tejto vzdelávacej oblasti do štátneho vzdelávacieho plánu je 

budovanie vzťahu ţiakov k práci a ich príprava na výber povolania. Ţiakov treba pripraviť na 

ţivot v praxi a na to, aby sa v budúcnosti vedeli uplatniť na trhu práce (napr. aby dodrţiavali 

pravidlá, povinnosti a záväzky, aby sa vedeli adaptovať na zmenené pracovné podmienky). 

K pracovnej činnosti a jej výsledkom by mali pristupovať nielen z hľadiska kvality, ale aj 

funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu. 

Kľúčové kompetencie sa v tejto oblasti budujú napĺňaním nasledovných cieľov: 

vytvárať pozitívny vzťah k práci a posilňovať zodpovednosť za kvalitu výsledkov svojej 

i spoločnej práce, 

osvojiť si základné pracovné zručnosti a návyky v rôznych pracovných oblastiach 

pouţívaním vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v beţnom ţivote, 

osvojiť si základné spôsobilosti potrebné k organizácii a plánovaniu práce, 

posilňovať vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh, vynakladať úsilie na 

dosiahnutie kvalitného výsledku 

uplatňovať tvorivosť a vlastné nápady pri pracovnej činnosti, 

získať sebadôveru potrebnú k tvorbe postojov a hodnôt vo vzťahu k ľudskej práci, 



technike a ţivotnému prostrediu, 

chápať pracovné činnosti ako príleţitosti k sebarealizácii, sebavzdelávaniu a k rozvíjaniu 

podnikateľského myslenia, 

orientovať sa v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce, 

získať potrebné poznatky a zručnosti významné pre moţnosť uplatnenia, ako aj pre voľbu 

vlastného študijného zamerania a pre ďalšiu ţivotnú a profesijnú orientáciu, 

rešpektovať hodnoty ochrany prostredia a chápať význam recyklácie materiálov 

a produktov. 

  

UMENIE A KULTÚRA 

 

Vzdelávacia oblasť nadväzuje na primárny stupeň výchovy a vzdelávania a ďalej 

rozvíja kreatívne vyjadrovacie schopnosti ţiakov prostredníctvom vybraných prostriedkov 

výtvarného umenia vrátane architektúry a dizajnu, prostredníctvom hudby, ale aj 

dramatických umení a filmu, tieţ pomocou elektronických médií. Umelecké vyjadrovanie je 

chápané v širších súvislostiach kultúry v rámci spoločných tém a medzipredmetových väzieb 

aj s predmetmi ostatných vzdelávacích oblastí. 

Dôleţitým poslaním oblasti je budovanie vlastnej kultúrnej identity vychádzajúcej 

z kultúrno-historického vedomia, chápanie miesta súčasného umenia v ţivote a aktívna účasť 

na ňom. Prostredníctvom umenia sa rozvíja schopnosť porozumieť iným kultúram, 

rešpektovať a tolerovať ich hodnoty. Rozvíja sa záujem ţiakov o kultúrne dedičstvo a jeho 

aktualizované formy (na úrovni sociálnej skupiny, regiónu, národa a štátu, európskej kultúrnej 

oblasti). Ţiaci sa zoznamujú s kultúrou iných národov, učia sa chápať význam kultúrnych 

a umeleckých pamiatok, ako aj súčasnú umeleckú tvorbu a prejavy kultúry. Spoznávajú 

typické umelecké a kultúrne prejavy ťaţiskových epoch vývoja kultúry, vybrané typické diela 

a autorov svetového a slovenského umenia. 

Ţiaci sa učia vyuţívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, 

rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboţenstvo, šport) a rozumieť ich 

súvislostiam. Učia sa rozlišovať hlavné umelecké druhy, ich médiá, formy, hlavné tendencie 

a štýly, vyjadrovacie prostriedky, základné kompozičné princípy; opisovať svoje estetické 

záţitky z vnímania umeleckých diel, chápať význam estetickej činnosti v kaţdodennom 

ţivote, chápať význam umenia v ţivote jednotlivca a spoločnosti. 

Prostredníctvom vzdelávacieho obsahu tejto oblasti sa formujú samostatné 

a zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k subkultúram, rozvíja sa 

kritické myslenie vo vzťahu k ponuke masmédií a k iným súčasným kultúrnym procesom. 

Rozvíjajú sa interkultúrne kompetencie ţiakov pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi 

iných kultúr. 



V rámci niţšieho sekundárneho vzdelávania si ţiaci osvojujú základy viacerých 

umeleckých druhov, zoznamujú sa s ich špecifikami i moţnými prienikmi a ich miestom 

v kultúre. Postupne sa rozvíja ich komplexné vnímanie umenia a kultúry v súvislostiach 

súčasných kultúrnych procesov a aktuálnych problémov. Zoznamujú sa tieţ so zákonitosťami 

etikety, rozvíjajú svoje schopnosti spolupracovať a kultúrne komunikovať na základe 

pravidiel etikety. Výchova a vzdelávanie v tejto oblasti vyuţívajú skúsenosť postavenú na 

osobnom záţitku, reflexiu tejto skúsenosti, aktívne odskúšanie vlastných poznatkov, na čom 

je zaloţený ďalší rozvoj skúsenosti a jej komunikácie. 

V 5.-7. ročníku do tejto oblasti patria predmety výtvarná výchova a hudobná výchova, 

v 8.-9.ročníku výchova umením. Vzdelávaciu oblasť však obohacujú aj témy z literárnej 

výchovy, dejepisu, geografie, etickej a multikultúrnej výchovy. V školskom programe je 

moţné zaviesť tieţ predmet dramatická výchova, ktorý vyuţíva synergické pôsobenie 

viacerých umeleckých odvetví pri formovaní osobnosti ţiaka. 

K cieľom vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra patrí: 

získať vedomie vlastnej kultúrnej identity, rozvíjať vlastné kultúrno-historické vedomie, 

rozvíjať kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť, 

získať schopnosť kreatívne vyjadrovať myšlienky, skúsenosti a emócie vybranými 

prostriedkami rôznych umení, 

rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboţenstvo, šport a i.), rozumieť ich 

úlohe v ţivote jednotlivca a spoločnosti, 

rozlišovať hlavné umelecké druhy, 

vedieť opísať svoje estetické záţitky z vnímania umeleckých diel, 

chápať význam estetických faktorov a estetickej činnosti v kaţdodennom ţivote, ako aj 

význam umenia v kultúre a v ţivote jednotlivca a spoločnosti, 

chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok, 

porozumieť súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe, 

zaujímať sa o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu a zoznamovať sa 

s kultúrou iných národov a regiónov, 

získavať informácie o miestnom, národnom, európskom a svetovom kultúrnom dedičstve, 

vedieť ich spracovať a kriticky vyhodnocovať, 

získať vedomosti o významných umeleckých dielach z európskej tradície, 

váţiť si celosvetové kultúrne dedičstvo, kultúrne a umelecké hodnoty rôznych svetových 

kultúr, rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr, 

poznať pravidlá etikety, vedieť na ich základe kultúrne komunikovať, 

zaujímať zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k subkultúram, 

uplatňovať kritické myslenie voči mediálnej ponuke a iným súčasným kultúrnym 

procesom, 

získať základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr. 



 

 ZDRAVIE A POHYB 

 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby 

celoţivotnej starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Dôraz 

v tejto vzdelávacej oblasti je kladený na základné informácie súvisiace so zdravým spôsobom 

ţivota. Hlavným predmetom je telesná a športová výchova, ale svojimi témami prispievajú k 

problematike zdravého spôsobu ţivota aj predmety biológia, etická výchova, technika, svet 

práce a prierezová téma Ochrana ţivota a zdravia. 

Charakteristickým znakom vzdelávacej oblasti je získavanie praktických skúseností 

a nadobúdanie vedomostí vedúcich k rozvoju pohybových schopností, zlepšovaniu pohybovej 

výkonnosti, k osvojeniu si základov športov, ktoré ţiak bude vyuţívať a perspektívne ich 

uplatní v štruktúre vlastného pohybového reţimu. Najdôleţitejším poslaním oblasti 

je vytváranie vzťahu k pravidelnej pohybovej činnosti ako nevyhnutnému základu zdravého 

ţivotného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. 

Ţiaci končiaci základnú školu by mali mať vytvorenú predstavu o význame telesnej 

a športovej aktivity pri upevňovaní zdravia, mali by poznať účinok vykonávaných cvičení na 

organizmus. Mali by samostatne prejavovať záujem o pohybové činnosti, mať zodpovedajúcu 

úroveň pohybových schopností v súlade so svojimi pohybovými predpokladmi a záujmami, 

mať osvojené pohybové činnosti, z ktorých si dokáţu vytvoriť pohybové programy pre 

vlastnú potrebu. Základné pohybové prostriedky a poznatky o význame pohybových aktivít 

pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej ţivotospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, 

pohybovej výkonnosti a jej hodnotení sú v predmete telesná a športová výchova rozdelené do 

štyroch modulov: 

zdravie a jeho poruchy, 

zdravý ţivotný štýl, 

zdatnosť a pohybová výkonnosť, 

športové činnosti pohybového reţimu. 

Všeobecné ciele telesnej a športovej výchovy moţno sformulovať takto: 

osvojiť si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti na úrovni primeranej 

veku a individuálnym osobitostiam, 

zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, 

zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, 

dbať o svoje zdravie a naučiť sa ovplyvňovať ho prostredníctvom vykonávanej pohybovej 

aktivity, 

vytvoriť si trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na 

osobné záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého ţivotného štýlu 



a predpoklad celoţivotnej starostlivosti o vlastné zdravie. 

 

2.6.3Začlenenie prierezových tém  

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

osnovách jednotlivých predmetov. Dopravnú výchovu zabezpečíme hneď v prvých dňoch 

septembra , aby sme ţiakov naučili bezpečne sa správať na cestách. Povinnou súčasťou 

obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. 

Prierezové témy (tematiky) je moţné realizovať viacerými formami – ako integrovanú súčasť 

vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov, ako 

samostatný učebný predmet v rámci rozširujúcich hodín (pri profilácii školy), vhodná je 

forma projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú pridelené téme) alebo veľmi efektívna forma 

kurzu. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a neformálnej realizácie témy je pouţívanie 

aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Výber spôsobu a času realizácie prierezovej 

témy je v kompetencii kaţdej školy. 

          2.6.4 Prierezové témy na úrovni primárneho vzdelávania 

Na úrovni primárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací program prierezové témy 

 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

OCHRANA ŢIVOTA  A ZDRAVIA 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

 

 
 DOPRAVNÁ VÝCHOVA  

 

V kaţdodennom ţivote sa ţiaci  stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, korčuliari, 

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

Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný 

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



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

dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. 

Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania ţiakov 

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

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

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

Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje  v objekte školy, na detských dopravných  

ihriskách  alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. 

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

a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle 

týchto kritérií : 

- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, 

- sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

- uplatňovať  si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar,  cyklista, cestujúci 

(spolujazdec), 

- spôsobnosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 

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

- schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

- schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 

- pochopiť význam technického stavu a údrţby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 

premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údrţby bicykla, 

- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky. 

 

    

  

 

 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

 



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

prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním,  etickou výchovou.  

Cieľom je prispieť  k rozvoju osobnosti ţiaka tak, ţe v oblasti vedomostí, zručností a 

schopností nadobudne schopnosť dokázal vnímať vzťahy medzi človekom a jeho ţivotným 

prostredím vo svojom okolí ale uvedomoval si aj dôleţitosť vnímania ţivotného prostredia 

a jeho ohrozenia na celom svete. Dôleţité je, aby ţiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, 

ktorými môţu pomáhať ţivotnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im 

primetané a vhodné pre nich- chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim 

zvieratám ale aj k zvieratám v prírode. 

Organizačne je vhodné ju začleniť do viacerých predmetov jednotlivými témami, alebo urobiť 

kurzovou formou, napríklad jeden týţdeň zamerať na environmentálnu výchovu – 

s teoretickou a praktickou časťou.   

 

OSOBNOSTNÝ  A SOCIÁLNY ROZVOJ  

 

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál ţiakov, poskytuje 

ţiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný ţivot. Znamená to nielen študijný 

(akademický) rozvoj ţiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré 

spätne akademický rozvoj podporujú. Aby ţiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné  

aby si uţ od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), spoznával sám 

seba, dvoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené 

prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný ţivot a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti 

je potrebné aby sa  naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva 

ostatných,  podporovať u ţiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-

patologických javov (šikanovanie, agresivita, uţívanie návykových látok), získaval a udrţal si  

osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy,  rozvíjať sociálne spôsobnosti   

potrebné pre osobný a sociálny ţivot a spoluprácu. V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj 

vzdelávanie k ľudským právam ale aj rodinnej výchove.  

Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej 

uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby ţiakov. Najviac priestoru má v predmete 

etická výchova, ale je dôleţité aby si učiteľ uvedomil, ţe na dosiahnutie cieľov  tejto 

prierezovej tematiky je nutné vymedziť priestor aj náukových predmetoch.  Nevyhnutné je, 

aby sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových 

situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.  

 



 OCHRANA ŢIVOTA  A ZDRAVIA  

 

Povinné učivo Ochrana ţivota a zdravia (OŢZ) sa v základných školách realizuje 

prostredníctvom učebných predmetov štátneho vzdelávacieho programu a  samostatných 

organizačných foriem vyučovania – didaktických hier. V rámci témy je  začlenené aplikuje 

učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou povinného učiva ochrany človeka a prírody (OČP). 

Ochrana ţivota a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti ţiakov zamerané na 

ochranu ţivota a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, 

ktoré môţu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho 

okolie.  

Cieľom spoločnosti je pripraviť kaţdého jednotlivca na ţivot v prostredí, v ktorom sa 

nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie  prostredníctvom 

pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií 

vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, 

ţivelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné 

podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom 

nášho štátu. Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a 

ţivota, tieţ zdravia a ţivota iných ľudí, poskytnúť ţiakom potrebné teoretické 

vedomosti, praktické poznatky, osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní 

pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a ţivota, rozvinúť morálne vlastnosti ţiakov, 

tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, formovať predpoklady na dosiahnutie 

vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaţ 

náročných ţivotných situácií. 

Odbornú zloţku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom : 

- riešenie  mimoriadnych situácií - civilná ochrana, 

- zdravotná príprava, 

- pohyb a pobyt v prírode.  

 

 

TVORBA PROJEKTOV A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

 

Prierezová téma  spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u ţiakov - 

komunikovať, argumentovať, pouţívať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať 

sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu 



v skupine, vytvoriť nejaký produkt. V tejto prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť 

jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť vyuţívať v ostatných 

predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti pri prezentácii svojej školy.  

Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s pouţitím informačných 

a komunikačných technológií. 

 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

 

Ţiaci uţ  vo veku 7 - 11 rokov sú vystavení vplyvom médií – nielen elektronických ale aj 

tlačených - rôznych časopisov. Zvlášť vo veľkej obľube sú televízia a počítač. Nie kaţdý ţiak 

dokáţe ich obsah selektovať, preto sa čoraz viac do popredia dostáva potreba rozvíjať 

u ţiakov mediálnu kompetenciu, ktorý by umoţnila ţiakom osvojiť si  stratégie 

kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi  médií, kriticky a selektívne vyuţívať médiá 

a ich produkty, čo znamená, ţe učiteľ by mal viesť ţiakov k tomu, aby lepšie poznali a 

chápali  pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, primerane veku sa v ňom orientovali.  

Formovať schopnosť detí primerane veku posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať 

v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tieţ ich 

schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snaţiť sa ich 

zodpovedným prístupom eliminovať.  

  

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  

 

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania vzhľadom na to, ţe v súvislosti 

s globalizáciou sveta a migráciou sa v škole stretávajú ţiaci rôznych kultúr. Je predpoklad , ţe 

sa čoraz viac aj v ţivote dostanú do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr a bude potrebné aby 

boli pripravení na rozdielnosť kultúr. Preto cieľom je výchovné pôsobenie zamerané na 

rozvoj chápania iných kultúr, na rozvoj akceptácie iných kultúr ako aj na rozvoj medziľudskej 

tolerancie,  spoznávanie iných kultúr a emocionálne pochopenie inej kultúry v mene mierovej 

spolupráce príslušníkov rôznych kultúr, dosiahnuť chápanie rôznych kultúr ako prirodzene 

rovnocenných, berúc zároveň do úvahy ich historické a sociálne súvislosti a ich rôzne 

spôsoby sebavyjadrovania. Predpokladaným výstupom je  ţiak, ktorý pozná aj iné kultúry, ich 

históriu zvyky, tradície, akceptuje ju a dokáţe s nimi spolupracovať.  

Multikultúrna výchova sa dotýka aj medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi 

a ţiakmi navzájom, medzi školou a rodinou, v tomto smere jej cieľom je dosiahnuť 



rovnoprávny prístup k všetkým ţiakom – pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho 

a kultúrneho zázemia.   

Multikultúrna výchova je začlenená do predmetov: geografia, výtvarná výchova, hudobná 

výchova, etická výchova, vlastiveda . Je moţné ju zabezpečiť aj organizačnou jednotkou ako 

je kurz.  

 

 

2.6.5 Prierezové témy na úrovni niţšieho sekundárneho vzdelávania 

 

Na úrovni niţšieho sekundárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací program tieto 

prierezové tematiky: 

     Multikultúrna výchova sa bude realizovať priebeţne počas celého školského roka na  

vyučovacích hodinách etickej výchovy, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy,  prírodovedy, 

vlastivedy a v oblasti jazyka a komunikácie. 

     Jednotlivé témy environmentálnej výchovy budú vhodne začlenené do vyučovania 

prírodovedy, vlastivedy, obohatenia, etickej výchovy, s uplatnením rôznych organizačných 

foriem výučby. Pre ţiakov je  vyhlásená  školská  súťaţ  v  zbere odpadových    surovín, 

hliníkových fólií a v zbere papiera.  Najúspešnejší jednotlivci i triedny kolektív získajú 

finančnú odmenu. V priestoroch školy pripravíme výstavku výrobkov  vytvorených 

z odpadových surovín. 

     Dopravnú výchovu zabezpečíme  vo vyučovacom procese, účasťou ţiakov na  kurze na 

detskom dopravnom  ihrisku pod vedením kompetentných pracovníkov, projektom Cesta 

z mesta, organizáciou besied v spolupráci s dopravnou políciou, súťaţami v rámci školy. 

Zorganizujeme vedomostnú súťaţ a súťaţ zručnosti v jazde na bicykli.  

     Pedagógovia svojím kaţdodenným profesionálnym prístupom k ţiakom budú rozvíjať jeho 

osobnostnú a sociálnu stránku. Do  triednických hodín, do ranných komunít, do práce  na 

vyučovacej hodine zakomponujú  rôzne modelové situácie,  diskusie, cvičenia, sociometrické 

dotazníky a interaktívne   hry rozvíjajúce  spôsobilosti ţiaka v tejto oblasti.  

     Ochrana ţivota a zdravia sa bude realizovať prostredníctvom učebných predmetov, aj  

prostredníctvom didaktických hier, ako samostatnej organizačnej formy vyučovania a účasťou 

na prezentačných akciách Červeného kríţa.  



     Ciele mediálnej výchovy, schopnosť detí primerane veku posudzovať mediálne šírené 

posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, ale uvedomovať si negatívne vplyvy na svoju 

osobnosť, budeme plniť vo vyučovacom procese vhodne volenými metódami a formami.  

    Téme tvorba projektu a prezentačné zručnosti sa budeme venovať v rámci slovenského 

jazyka a prírodovedy. Triedne kolektívy vypracujú spoločný projekt na zvolenú tému, ktorý 

budú prezentovať pred spoluţiakmi. pouţívať 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.  

Hlavným cieľom je, aby ţiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili sa riadiť 

seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať 

ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu 

overiť ju a pod.  

Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s pouţitím informačných a 

komunikačných technológii.  

Výsledkom vzdelávania bude, ţe ţiak vhodným spôsobom dokáţe zareagovať v rôznych 

kontextových situáciách, nadviazať kontakt, zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, 

pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie ju aplikovať, vyuţiť nástroje IKT, identifikovať a 

popísať problém, podstatu javu, získať rôzne typy informácií, zhromaţďovať, triediť a 

selektovať ich, kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, vytvoriť plán prezentácie, 

naplánovať a realizovať základný výskum, určiť svoje silné stránky a vie ich vyuţiť pri 

vhodnom výbere témy, vie aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov 

svojho výskumu.  

 

 

 

 

2.6.7  VZDELÁVACIE ŠTANDARDY 

 

 Pod pojmom štandard sa rozumie stupeň dokonalosti poţadovaný pre určitý účel, alebo 

akceptovateľný či odsúhlasený model s ktorým sú reálne objekty a procesy rovnakého druhu 

porovnávané, alebo merané. V školstve sa hovorí o viacerých druhoch štandardov, štandardy 

pre ţiakov sú dvojaké: 



 Obsahový štandard by mal obsahovať kmeňové učivo a v jeho rámci by malo byť 

zdôraznené základné učivo. Potrebné je uviesť aj časovú dotáciu. Pričom na osvojenie 

základného učiva odporúčame vyčleniť 50%- 60% celkového vyučovacieho času, je skôr 

záväzkom pre učiteľa. a výkonový štandard normou pre ţiakov.   

Výkonový štandard by mal obsahovať špecifické- konkrétne ciele vyučovacieho procesu 

a je  normou pre ţiakov.   Nazýva sa aj cieľový štandard. Výkonové štandardy sú 

podrobným rozpracovaním obsahových štandardov a obsahujú aj úroveň dosiahnutia, ktorá sa 

od nich očakáva. 

Kaţdá vzdelávacia oblasť má vypracované vzdelávacie štandardy.  

Viď učebné osnovy ISCED 1 a ISCED 2  

 

 

 

 

 

3. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriavame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie ţiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy  

3.1 Hodnotenie ţiakov 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudenie do ďalšej práce, 

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov vychádzame z metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu. Dbáme o to , aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali 

ţiakov na úspešných a neúspešných.  

Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme 

sledovať vývoj ţiaka (písomný prejav, ústny prejav, tvorivosť, aktivita, písomné práce,...).  

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí a hodnotenia správania. V prvom ročníku ZŠ sa 

ţiaci klasifikujú. Ich hodnotenie  výchovných predmetov je slovné a ostatné známkou.. Na 

prvom stupni sa neklasifikujú výchovy a všetky predmety, ktoré nie sú určené štátnym 

vzdelávacím programom, ale boli zaradené do vyučovania v školskom vzdelávacom programe 



( anglický jazyk) sa hodnotí slovne v 1.a 2. ročníku. V 3.a 4. ročníku sa cudzí jazyk hodnotí 

známkou.. Na druhom stupni sa klasifikujú aj výchovy. Náboţenská výchova a etická 

výchova sa neklasifikujú. 

3.2 Hodnotenie pedagogických zamestnancov  

Hodnotenie zamestnancov sa zakladá na tomto základe:  

 Pozorovanie (hospitácie) 

  Rozhovor 

  Výsledky ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, ţiacke súťaţe, didaktické testy, 

úspešnosť prijatia ţiakov na vyšší stupeň školy a pod) 

  Sledovanie pokroku ţiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa 

  Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyţaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené 

hodiny“). 

 Hodnotenie učiteľov na konci školského roka 

Ďalej sa vnútroškolská kontrola zameria na tieto oblasti : 

  Realizácia učebných plánov 

  Dodrţiavanie časovo-tematických plánov 

  Jasná formulácia výchovno-vzdelávacej a výchovnej stránky cieľa, konkrétnosť, 

primeranosť k moţnostiam veku ţiaka a jeho schopnostiam  

  Úroveň čítania na prvom stupni ZŠ  

  Utváranie správneho vzťahu učiteľ – ţiak, úcta k ţiakovi, vyuţívanie slovného 

hodnotenia, atmosféra na hodinách  

  Stav a úroveň vedomostí ţiakov na hodinách cudzích jazykov  

  Environmentálna výchova  

  Vytváranie podmienok na zamedzenie prejavov diskriminácie a rasovej 

neznášanlivosti , 

  Protidrogová prevencia , bezpečnosť školského prostredia a prevencia negatívnych 

javov v správaní 

Na konci kaţdého školského roka prevedené Hodnotenie pedagogických 

zamestnancov viď. prílohu (č. 2). 

 

3.3 Hodnotenie školy  

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

tom, ako zvládajú poţiadavky na ne kladené. A jednak aj preto, aby aj škola alebo verejnosť 

vedela ako dosahuje ciele, ktoré sú na ţiakov kladené v ŠVP.  



Dôraz je kladený na dve veci: 

- Konštatovanie úrovne stavu  

- Zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  

 Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v 

školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôleţitosti. 

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

 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje 

slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení. 

Monitorujeme pravidelne: 

  Podmienky na vzdelanie 

  Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi  

  Prostredie – klíma školy  

  Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania  

  Úroveň podpory ţiakov (problémoví ţiaci, handicapovaní ţiaci, mimoriadne nadaní 

ţiaci, integrovaní) 

  Výsledky vzdelávania  

  Riadenie školy  

  Úroveň výsledkov práce školy  

Kritériom pre nás je: 

 Spokojnosť ţiakov, rodičov, učiteľov 

 Kvalita výsledkov  

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

  Analýza prijatých ţiakov na strednú školu 

  Dotazníky pre absolventov školy  

  Analýza úspešnosti ţiakov na súťaţiach, olympiádach  

Na hodnotenie školy pouţívame dotazníky, ktoré zadávame  ţiakom na konci 9. ročníka. 

Našou snahou je získať spätnú väzbu na kvalitu školy . Otázky zameriavame na :  

 Moţnosť skontaktovania sa so školou, dostatok informácii o škole, spokojnosť s prácou 

učiteľov, čo sa týka hodnotenia ţiakov a klasifikácie, vyuţitím mimovyučovacieho 

času, 



- kurzy, výlety, vzdelávacie zájazdy a pod.  

Ako hodnotíte vývoj svojho dieťaťa na škole?  

 a) rozvoj osobnosti  

 b) rozvoj vedomosti 

 c) rozvoj myslenia  

 d) rozvoj správania  

 e) rozvoj komunikačných spôsobilostí  

 f) rozvoj počítačovej gramotnosti  

 g) rozvoj všeobecnej vzdelanostnej úrovne  

 h) Ako hodnotíte školskú disciplínu? 

 

 

 

 

 

 

 

4 Školský učebný plán 

 

Rámcové učebné plány 
 

Kapitola obsahuje rámcové učebné plány - učebný plán pre primárne a pre niţšie sekundárne 

vzdelávanie základné školy s vyučovacím jazykom slovenským  

 

ISCED 1, ISCED 2: 

Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 

  

Štátny vzdelávací program  

Vzdelávacia 

oblasť  

Predmet/ročník  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Spolu  

Jazyk 

a komunikácia  

slovenský jazyk a  

literatúra  

8 6 6 6  5 4 4 5 5 49 

prvý cudzí jazyk  

 

 3 3 

 

3 3 

 

3 3 3 21 

druhý cudzí jazyk       1 1 1 1   4 



 74 

Príroda 

a spoločnosť 

 

prírodoveda 0,5 1 1 1      3,5 

vlastiveda   1 1 1      3 

           6,5 

Človek a príroda  

fyzika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

5 

chémia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

2 

 

 

4 

biológia    

 

 

 

  

1 

 

 

1 

 

 

1,5 

 

 

1 

 

1 

 

 

5,5 

 14,5 

Človek 

a spoločnosť  

dejepis     1 1 1 1 2 6 

geografia      1 1 1 1 1 5 

občianska výchova  

 

    1 1 1 0,5 0,5 4 

 15 

Človek a hodnoty   

etická výchova 

/náboženská 

výchova   

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

7,5 

 

 

 

7,5 

Matematika  a 

práca 

s informáciami 

matematika  

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3,5 

 

4 

 

3,5 

 

4 

 

4 

 

33 

informatika  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

   

2,5 



informatická 

výchova 

 1 1 1      3 

 

 

 

38,5 

 

Človek a  svet 

práce  

pracovné 

vyučovanie  

 

 

 

 

 1     

 

 

 

1 

svet práce         0,5 0,5  1 

technika       0,5 0,5  1 

          3 

Umenie a kultúra  

výtvarná výchova   

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

   

7 

hudobná výchova   

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

   

7 

výchova umením        0,5 0,5 1 

 15 

 

Zdravie a pohyb  
telesná výchova   

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

18 

 18 

Spolu povinná 

časť 

 

17 18 20 21 21 23 24 24 24 192 

Školský vzdelávací program  

Voliteľné hodiny 

  

5 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

  50 

Spolu : povinná  

časť + voliteľné 

hodiny  

 22 

 

23 

 

25 26 27 

 

29 30 

 

30 30 242 

 



1. Počet týţdenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre kaţdý 

učebný plán. Taktieţ celkový počet hodín je presne daný.  

2. Školský rok trvá minimálne  33 týţdňov, na tento počet týţdňov je plánovaná výučba. 

3. Trieda sa môţe deliť na skupiny podľa platnej legislatívy 

4. Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môţe zvoliť 

vlastnú organizáciu vyučovania.  

5. Učebné predmety, ktoré majú počet hodín v týţdni 0,5 je moţné riešiť ako 1 - hodinové   

kaţdý druhý týţdeň alebo ich spojiť blokovou výučbou,      

6. Pracovné vyučovanie:  moţno vyučovať v dvojhodinových celkoch kaţdý druhý týţdeň. 

.       7.    Vyučovanie matematiky je moţné   V 8. a 9. ročníku moţno vytvárať z rôznych tried   

            skupiny ţiakov podľa  Ich schopnosti a študijných výsledkov   

5. Cudzí jazyk sa vyučujú  jeden z  jazykov: anglický, nemecký francúzsky, ruský, španielsky 

a taliansky.  

6. Predmety etická výchova  a náboţenská výchova sa vyučujú podľa záujmu ţiakov v skupinách 

najviac 20 ţiakov.  

7. Na cirkevných školách sa vyučuje náboţenstvo ako samostatný predmet. 

8. Informatika ako predmet je zaradený vo vybraných ročníkoch, ale v obsahu kaţdého predmetu 

je zaradená práca s informačno-komunikačnými technológiami  a súčasťou vyučovania je aj 

prierezová téma tvorba projektov a prezentačné zručnosti  

9. Kurz Ochrana ţivota  a zdravia je povinnou súčasťou vyučovania . 

10. Na hodinách predmetu informatická výchova sa trieda delí na skupiny. V 2. aţ 4. ročníku sa 

vyučuje v skupinách, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 12 ţiakov. Spravidla pri jednom 

počítači sedí jeden ţiak. 

 4.1 Rámcové učebné plány. 

Rámcový učebný plán je dokument, ktorý stanovuje časové dotácie vyučovacích predmetov. 

V zmysle školského zákona je časová dotácia definovaná iba za celý stupeň vzdelávania. 

Rozpis časovej dotácie do jednotlivých ročníkov je v kompetencii školy, podobne aj 

zaradenie učiva do ročníkov, pričom sa však zohľadňuje veku primeranosť. Obsah 

vzdelávania vychádza zo vzdelávacích štandardov uvedených v prílohách ŠVP.  

Pôvodné rámcové učebné plány z roku 2008 boli nahradené novými rámcovými učebnými 

plánmi, ktoré sú účinné od 1. 9. 2011. Škola môţe postupovať aj podľa rámcových učebných 

plánov z roku 2008 a nedostane sa do rozporu s novými rámcovými učebnými plánmi.  

V súčasnosti platné učebnice pre reformné ročníky sú pripravované podľa pôvodného 

rámcového učebného plánu.  

   

Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským  



 Vzdelávacia oblasť   Vyučovací predmet   Počet hodín za 1. – 4. ročník ZŠ  

 Jazyk a komunikácia  
 Slovenský jazyk a literatúra   26 

 Prvý cudzí jazyk   6 

     32 

 Príroda a spoločnosť  
 Prírodoveda  3 

 Vlastiveda  3 

     6 

 Človek a hodnoty  
 Etická výchova / Náboženská 

výchova  
 4 

     4 

 Matematika a práca s 

informáciami  

 Matematika  14 

 Informatická výchova   3 

     17 

 Človek a svet práce   Pracovné vyučovanie  1  

     1 

 Umenie a kultúra  
 Výtvarná výchova  4  

 Hudobná výchova  4 

    8 

 Zdravie a pohyb  
 Telesná výchova / Športová 

príprava  
8  

    8 

 Povinné hodiny spolu    76 

 Voliteľné hodiny    20 

 Hodiny spolu    96 

 

1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týţdni pre ţiakov prvého a druhého ročníka nesmie 

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

2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe ţiaka prijímajúca škola zistí, 

podľa akého školského vzdelávacieho programu sa ţiak vzdelával na predchádzajúcej škole a 



zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím 

programom spravidla v priebehu jedného roka. 

3. Prvý cudzí jazyk/anglický jazyk ako povinný vyučovací predmet sa budú ţiaci učiť 

nasledovne:  

o ţiaci, ktorí si vybrali v predchádzajúcich ročníkoch prvý cudzí jazyk iný ako anglický 

jazyk, môţu pokračovať vo vzdelávaní vo vybranom cudzom jazyku,  

o pre ostatných ţiakov je prvý cudzí jazyk anglický jazyk. 

4. Školy s vyučovaním jazyka národnostných menšín vyuţijú na vyučovanie tohto jazyka 

voliteľné hodiny. 

5. Trieda sa môţe deliť v kaţdom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie sa 

uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole. 

6. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môţe zvoliť 

vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky. 

7. Športové triedy majú zvýšený celkový počet hodín o 12 na predmet športová príprava. 

8. Podľa § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môţe škola poskytovať 

vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. Celkový týţdenný počet 

vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22. Učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník 

vypracuje škola podľa potrieb a rozvojových moţností konkrétnej skupiny ţiakov, 

vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov pre predprimárne a pre primárne 

vzdelávanie (ISCED 0 a ISCED 1). 

9. Voliteľné hodiny pouţije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Časť z nich 

môţe ponechať ako voliteľné hodiny, v ktorých si ţiak alebo jeho zákonný zástupca vyberie 

predmety z ponuky školy. Voliteľné hodiny je moţné vyuţiť na:  

a. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do 

štátneho vzdelávacieho programu.  

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

predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných 

programov zavedených do vyučovacej praxe.  

c. Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu 

pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôţu 

napredovať v rámci beţných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa 

individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.  

d. Špecifické vyučovacie predmety pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. 

mája 2011 pod číslom 2011-7881/18674:1-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho 

programu pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou 

od 1. septembra 2011.  
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*) 4.1.2 Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským  

 Vzdelávacia oblasť   Vyučovací predmet  
 Počet hodín za 5. – 9. ročník 

ZŠ  

  Jazyk a komunikácia  

 Slovenský jazyk a literatúra   23 

 Prvý cudzí jazyk   15 

 Druhý cudzí jazyk   4 

     42 

  Človek a príroda  

 Fyzika 5  

 Chémia  4 

 Biológia  5 

     14 

  Človek a spoločnosť  

 Dejepis 6  

 Geografia  5 

 Občianska náuka   4 

     15 

  Človek a hodnoty  
 Etická výchova / Náboženská 

výchova  
4  

     4 

  Matematika a práca s 

informáciami  

 Matematika 19  

 Informatika  2 

     21 

  Človek a svet práce  
 Svet práce  1  

 Technika  1 

     2 

  Umenie a kultúra  
 Hudobná výchova   3 

 Výtvarná výchova   3 



 Výchova umením   1 

     7 

  Zdravie a pohyb   Telesná a športová výchova   10 

     10 

 Povinné hodiny spolu     115 

 Voliteľné hodiny     31 

 Počet hodín spolu      

 

 146 

1. Škola môţe po vyjadrení rady školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší 

celkový počet hodín, najviac však 161. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín nad 

146, tieto sú financované spravidla z vlastných zdrojov. Zohľadnenie navýšenia 

celkového počtu hodín v normatívne finančných prostriedkov upravuje nariadenie 

vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších 

predpisov. Športové triedy majú zvýšený celkový počet hodín o 15 na predmet 

športová príprava. 

2. Maximálny počet vyučovacích hodín v týţdni pre ţiakov 5. a 6. ročníka nesmie byť 

vyšší ako 30, pre ţiakov 7., 8. a 9. ročníka nesmie byť vyšší ako 34. 

3. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe ţiaka prijímajúca 

škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa ţiak vzdelával na 

predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov 

so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka. 

4. Školy s vyučovaním jazyka národnostných menšín vyuţijú na vyučovanie tohto jazyka 

voliteľné hodiny. 

5. Trieda sa môţe deliť v kaţdom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie 

sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole. 

6. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môţe 

zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky. 

7. Voliteľné hodiny pouţije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. 

Časť z nich môţe ponechať ako voliteľné hodiny, v ktorých si ţiak alebo jeho zákonný 

zástupca vyberie predmety z ponuky školy. Voliteľné hodiny je moţné vyuţiť na:  



a. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov 

zaradených do štátneho vzdelávacieho programu. 

b. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, 

vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených 

inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe. 

c. Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu 

pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôţu 

napredovať v rámci beţných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa 

individuálnych výchovno-vzdelávacích programov. 

d. Špecifické vyučovacie predmety pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami.  

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 

2011 pod číslom 2011-7881/18675:2-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre 

niţšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 

2011.  
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4.1.3 Učebné plány pre primárne vzdelávanie 

1..ročník 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 

Tvorivé písanie 

Anglický jazyk 

8 

0+1 

0+2 

8 

1 

2 

Matematika a práca s 

informáciami  

Matematika  

Informatická výchova 

4+1 5 

0 

Príroda a spoločnosť  Prírodoveda 

Vlastiveda 

0,5+0,5 

0 

1 

0 

Človek a hodnoty  Etická výchova / náboţenská 

výchova  

1 1 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie   

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 

Hudobná výchova  

1 

1 

1 

1 

Zdravie a pohyb  Telesná výchova  2 2 

Spolu   22 22 

2.ročník 



Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 

Anglický jazyk 

6+1.5 

0+2 

7,5 

2 

Matematika a práca s 

informáciami  

Matematika  

Informatická výchova 

4+1 

1+0 

5 

1 

Príroda a spoločnosť  Prírodoveda 

Vlastiveda 

1+0 

1+0 

1 

1 

Človek a hodnoty  Etická výchova / náboţenská 

výchova  

1+0 1 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 0,5 0.5 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 

Hudobná výchova  

1+1 

1+0 

2 

1 

Zdravie a pohyb  Telesná výchova  2+0 2 

Spolu   23 23 

    

3.ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 

Cudzí jazyk 

6+2 

3+0 

8 

3 

Matematika a práca s 

informáciami  

Matematika  

Informatická výchova 

3+1 

1+0 

4 

1 

Príroda a spoločnosť  Prírodoveda 

Vlastiveda 

1+1 

1+0 

2 

1 

Človek a hodnoty  Etická výchova / náboţenská 

výchova  

1+0 1 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 

Hudobná výchova  

1 

1 

1 

1 

Zdravie a pohyb  Telesná výchova  2+0 2 

Spolu   25 25 

4.ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 

Cudzí jazyk 

6+2 

3+0 

8 

3 

Matematika a práca s 

informáciami  

Matematika  

Informatická výchova 

3+2 

1+0 

5 

1 

Príroda a spoločnosť  Prírodoveda 

Vlastiveda 

1+1 

1+0 

2 

1 



Človek a hodnoty  Etická výchova / náboţenská 
výchova  

1+0 1 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1+0 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 

Hudobná výchova  

1 

1+0 

1 

1 

Zdravie a pohyb  Telesná výchova  2+0 2 

Spolu   26 26 

4.1. 4 Učebné plány pre niţšie sekundárne vzdelávanie 

5.A 

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk  

Prvý cudzí jazyk - Anglický 

jazyk 

Druhý cudzí jazyk – Nemecký 

jazyk 

5 

3+2 

0 

5 

5 

0 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika  

Informatika  

3,5+0,5 

0,5+0,5 

4 

1 

Človek a príroda Fyzika 

Chémia 

Biológia 

0 

0 

1+1 

0 

0 

2 

Človek a spoločnosť Dejepis  

Geografia  

Občianska náuka 

1 

1+1 

1 

1 

2 

1 

Človek a hodnoty Etická výchova / náboţenská 

výchova  

1 1 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

Výchova umením 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

Zdravie a pohyb Telesná výchova  2+1 3 

Človek a svet práce Svet práce 

Technika 

0 

0 

0 

0 

Spolu  27 27 

 

 

5.B 

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín Spolu 



Jazyk a komunikácia  Slovenský jazyk  

Prvý cudzí jazyk –AJ/JN 

Druhý cudzí jazyk – Nemecký jazyk 

5 

3 

0 

5 

3 

0 

Matematika a práca s 

informáciami  

Matematika  

Informatika  

3,5+0,5 

0,5+0,5 

4 

1 

Človek a príroda Fyzika 

Chémia 

Biológia 

0 

0 

1+1 

0 

0 

2 

Človek a spoločnosť  Dejepis  

Geografia  

Občianska náuka 

1 

1+1 

1 

1 

2 

1 

Človek a hodnoty  Etická výchova / náboţenská výchova  1 1 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

Výchova umením 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

Zdravie a pohyb  Telesná výchova  2 

 

3 

Človek a svet práce 

 

 

Svet práce 

Technika 

Technická výchova 

0 

0 

0+2 

0 

0 

2 

Spolu   27 27 

6.A 

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín Spolu 

Jazyk a komunikácia  Slovenský jazyk  

Prvý cudzí jazyk - Anglický jazyk 

Druhý cudzí jazyk – Nemecký jazyk 

4+1 

3 

2 

5 

3 

2 

Matematika a práca s 

informáciami  

Matematika  

Informatika  

4 

0,5+0,5 

4 

1 

Človek a príroda Fyzika 

Chémia 

Biológia 

1+1 

0 

1+1 

2 

0 

2 

Človek a spoločnosť  Dejepis  

Geografia  

Občianska náuka 

1+1 

1 

1+0 

2 

1 

1 

Človek a hodnoty  Etická výchova / náboţenská výchova  1+0 1 



Umenie a kultúra Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

Výchova umením 

1+0 

1+0 

0 

1 

1 

0 

Zdravie a pohyb  Telesná výchova  2+1 3 

Človek a svet práce Svet práce 

Technika 

0 

0 

0 

0 

Spolu   29 29 

 

6.B 

Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 4+1 5 

Prvý cudzí jazyk – anglický 

jazyk/nemecký jazyk 

3+0 3 

Druhý cudzí jazyk – nemecký 

jazyk/anglický jazyk 

0+0 0 

Človek a príroda Fyzika 1+1 2 

Chémia 0 0 

Biológia 1+1 2 

Človek a spoločnosť Dejepis 1+1 2 

Geografia 1 1 

Občianska náuka 1 1 

Človek a hodnoty Etická /náboţenská výchova 1+0 1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4 4 

Informatika 0,5+0,5 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 

Hudobná výchova 1 1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2+1 3 

Človek a svet práce Technická výchova 2 2 

Spolu 29 29 

7.A 

Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 4+1 5 

Prvý cudzí jazyk – AJ / 3+0 3 

Druhý cudzí jazyk –NJ 1 1 

Človek a príroda Fyzika 1+1 2 

Chémia 0,5+0,5 1 

Biológia 1,5+0,5 2 

Človek a spoločnosť Dejepis 1+1 2 

Geografia 1 1 

Občianska náuka 1+0 1 

Človek a hodnoty Etická /náboţenská výchova 1+0 1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 3,5+1,5 5 

Informatika 0,5+0,5 1 



Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 

Hudobná výchova 1 1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 2 

Človek a svet práce Technika 0,5 0,5 

Svet práce 0,5 0,5 

Spolu 30 30 

7.B 

Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 4+1 5 

Prvý cudzí jazyk – nemecký 

jazyk 

3+0 3 

Druhý cudzí jazyk – anglický 

jazyk 

0 0 

Človek a príroda Fyzika 1+1 2 

Chémia 0,5+0,5 1 

Biológia 1,5+0,5 2 

Človek a spoločnosť Dejepis 1+1 2 

Geografia 1 1 

Občianska náuka 1+0 1 

Človek a hodnoty Etická /náboţenská výchova 1+0 1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 3,5+1,5 5 

Informatika 0,5+0,5 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1+0 1 

Hudobná výchova 1 1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 2 

Človek a svet práce Technika 0,5+0,5 1 

Svet práce 0,5+0,5 1 

Spolu 30 30 

7.C 

Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 4+1 5 

 Prvý cudzí jazyk – nemecký 

jazyk 

3+0 3 

 Druhý cudzí jazyk – anglický 

jazyk 

0+1 1 

Človek a príroda Fyzika 1+1 2 

 Chémia 0,5+0,5 1 

 Biológia 1,5+0,5 2 

Človek a spoločnosť Dejepis 1+1 2 

 Geografia 1 1 

 Občianska náuka 1+0 1 

Človek a hodnoty Etická /náboţenská výchova 1+0 1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 3,5+1,5 5 

 Informatika 0,5+0,5 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1+0 1 

 Hudobná výchova 1 1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 2 



Človek a svet práce Technika 0,5 0,5 

 Svet práce 0,5 0,5 

Spolu           30        30 

    

 

8.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 5 5 

Prvý cudzí jazyk – nemecký  

jazyk/anglický jazyk 

3/3 3/3 

Druhý cudzí jazyk – anglický 

jazyk/nemecký jazyk 

2/2 2/2 

Človek a príroda Fyzika 1+1 2 

Chémia 2 2 

Biológia 1+1 2 

Človek a spoločnosť Dejepis 2 2 

Geografia 1 1 

Občianska náuka 0,5+0,5 1 

Človek a hodnoty Etická /náboţenská výchova 0,5 0.5 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4+1 5 

Informatika 0,5 0.5 

Umenie a kultúra Výchova umením 0,5+0,5 1 

Hudobná výchova 0+0 0 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2+0 2 

Človek a svet práce Technika 0,5 0,5 

Svet práce 0.5 0.5 

Spolu 30 30 

Voliteľné predmety 

Náboţenská výchova v alternácii s etickou výchovou.  

9.ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 5 5 

Prvý cudzí jazyk – nemecký  

jazyk 

3 3 

Druhý cudzí jazyk – anglický 

jazyk 

2+1 3 

Človek a príroda Fyzika 1+1 2 

Chémia 2 2 

Biológia 1+1 2 

Človek a spoločnosť Dejepis 2 2 

Geografia 1 1 

Občianska náuka 0,5+0,5 1 

Človek a hodnoty Etická /náboţenská výchova 0,5 0.5 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4+1 5 

Informatika 0,5 0.5 



Umenie a kultúra Výchova umením 0,5+0,5 1 

Hudobná výchova 0+0 0 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2+0 2 

Človek a svet práce Technika 0+0 0 

Svet práce 0+0 0 

Spolu 30 30 

  

1.4.4  Učebné osnovy: 

 

 Tvoria vlastný didaktický program pre kaţdý predmet a vychádzajú zo Štátneho 

vzdelávacieho programu. 

Obsahujú:  

1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania  

2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilosti  

3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy 

a prepojenie s inými predmetmi  

4. Poţiadavky na výstup  

5. Metódy a formy práce – stratégia vyučovania  

6. Učebné zdroje, ktoré sú zdrojom informácií pre ţiakov. Sú to učebnice, odborná 

literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické 

prostriedky  

7. Hodnotenie predmetu 

 

Učebné osnovy jednotlivých vzdelávacích oblastí sú uvedené v osobitných prílohách, ktoré sú 

súčasťou  ŠkVP  pre primárne ISCED 1 a  niţšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2: 

Jazyk a komunikácia 

Človek a príroda 

Človek a spoločnosť 

 Človek a hodnoty 

Matematika a práca s informáciami 

Človek a svet práce 

 Umenie a kultúra 

Zdravie a pohyb 

 

 



 

 

 

 

 

 

Príloha č.1             

DOTAZNÍK 

 

Prosím Vás o vyplnenie nasledovného dotazníka, ktorý bude slúţiť ako materiál 

k Akčnému plánu realizácie boja proti drogám na obdobie rokov 2005-2008, 

s cieľom zistenia informovanosti ţiakov v oblasti drogovej problematiky. Je 

dôleţité, aby ste si otázky pozorne prečítali a zakrúţkovali písmeno jednej, Vami 

zvolenej odpovede a v otvorených otázkach doplnili odpoveď. V dotazníku 

neuvádzajte svoje meno, je anonymný. 

Vek:  .................. 

  

   1.     Skúsili ste uţ nejakú drogu? 

     A  áno 

     B  nie     /prejdite na 4.otázku/ 

  

   2.    Ak áno, aké drogy: 

   

   3.    Ak áno, prečo ste siahli po droge? 

     A chcel som skúsiť, čo to so mnou „urobí“ 

     B  chcel som si zlepšiť náladu 

     C  chcel som vyriešiť problém 

     D  z nudy 

     E  chcel som na seba upozorniť 

     F  chcel som vyhovieť( zapadnúť do partie) 

     G  iné: 

   

   4.     Kde podľa vás prichádzajú najčastejšie mladí ľudia do kontaktu s drogou? 

      A  na večierku 

      B  na diskotéke 

      C  v partii 

      D  neviem 

      E   iné: 

  

    5.     Od koho ste dostali najviac informácií o drogách? 

       A  rodičia 

       B  škola 

       C  priatelia 

             D  psychológ 



             E  médiá 

  

     6.    Myslíte si, ţe drogové opojenie vyrieši problémy človeka? 

             A  áno 

             B  nie 

             C  neviem 

  

     7 .   Myslíte si, ţe uţívanie drog, alkoholu a fajčenie zabezpečí mladému 

človeku väčšie  

            uznanie v spoločnosti, lebo je to znak dospelosti a sily? 

             A  áno 

             B  nie 

             C  neviem 

  

     8.    Poznáte niekoho z vášho okolia kto uţíva drogy? 

             A  áno 

             B  nie 

  

      9.   V čom vidíte hlavnú príčinu drogovej závislosti? 

  

    10.   Najväčším rizikom spojeným s uţívaním drog je podľa vás: 

             A  rýchly rozvoj závislosti 

             B  predávkovanie 

             C  infekčné ochorenia ( HIV / AIDS, hepatitída B, C ) 

   

    11.   Ak by drogoval/a váš/a priateľ/ka, opustili by ste ich? 

             A  áno 

             B  nie 

             C  neviem 

    12.   Myslíte si, ţe ak upozorníte jeho/jej rodičov, či učiteľa na jeho neresť, 

dopustíte sa  

            zrady a udavačstva? 

             A  áno 

             B  nie 

             C  neviem 

      13.   Upozornili by ste na to jeho rodičov? 

              A áno 

              B  nie 

              C  neviem 

  

 14.      Keby ste podľahli drogám, nahnevali by ste sa keby to váš/a 

priateľ/ka  povedal/a    

             vašim rodičom, s úmyslom, ţe vám chce pomôcť a zachrániť vás? 

              A  áno 

              B  nie 

              C  neviem 

    



  15.   Ste spokojný s preventívnymi aktivitami na vašej škole? 

           A  áno 

           B  nie 

           C  neviem 

  

  16.    Ktorá z nasledovných aktivít by vás najviac zaujala? 

            A  beseda s lekárom, psychológom 

            B  beseda s vyliečeným narkomanom 

            C  film o danej problematike 

  

   17.    Dali by ste sa odviesť autom, či na motorke osobou, ktorá poţila alkohol 

alebo drogu? 

             A  áno 

             B  nie 

             C  neviem 

  

    18.    Dali by ste sa odviesť autom, či na motorke osobou, ktorá poţila alkohol 

alebo drogu,   

             keby ste vedeli, ţe tou osobou je váš príbuzný alebo priateľ? 

              A  áno 

              B  nie 

              C  neviem 

  

     19.    Povaţujete komunikáciu medzi vami a vašimi rodičmi za: 

               A  výbornú, viem sa s nimi porozprávať takmer o všetkom 

               B  dobrú, snaţia sa ma vypočuť 

               C  nie veľmi dobrú, nezvykneme sa rozprávať o problémoch 

               D  nedostatočnú, nemajú záujem ani čas komunikovať so mnou o 

problémoch   

  

      20.   Myslíte si, ţe zdôverenie sa rodičom pomôţe k riešeniu vašich problémov? 

               A  áno 

               B  väčšinou nie 

               C  vôbec 

  

      21.   Vedia vás vaši rodičia pochopiť a pomôcť vám, keď potrebujete? 

               A  áno 

               B  väčšinou nie 

               C  vôbec 

  

22.   Snaţia sa vás rodičia učiť a pripúšťať k samostatnosti vo vašom 

konaní alebo vás viac obmedzujú a chcú, aby bolo tak ako povedia oni? 

    A učia ma k samostatnosti a len nepatrne ma usmerňujú 

    B  obmedzujú ma v konaní 

       23.  Myslíte si, ţe vaši rodičia majú dosť informácií o drogách? 

                A  áno 

                B  nie 



                C  neviem 

  

     24.  Keď idete von, vedia vaši rodičia, kam idete a kedy sa vrátite domov? 

             A  áno 

             B  občas 

             C  nie 

             D  nikdy im to nehovorím a oni sa ma na to nepýtajú 

  

      25.  Dokázali by ste odmietnuť drogu, keby vám ju niekto / napr. i z vašich 

kamarátov/   

             ponúkal, aby ste ju vyskúšali? 

              A  áno 

              B  nie 

              C  neviem 

       26.  Myslíte si, ţe ak odmietnete, zosmiešnite sa tým? 

               A  áno 

               B  nie 

       27.   Máte dosť informácií o drogách? 

                A  áno 

                B  nie 

                C  neviem 

        28.  Čo by ste uvítali respektíve, čo by sa podľa vás malo zmeniť v prevencii 

drogových  

                závislostí?             
 

 

 

 

 

 

Príloha č.2 

Záznam o hodnotení pedagogického zamestnanca     

 

 

A/ Identifikačné údaje    

                                                                                       

     Meno, priezvisko, titul hodnoteného zamestnanca:  ................................................. 

                                                                                                                         

     Dátum  narodenia:..................................................................................................... 



 

     Pracovná  pozícia: .................................................................................................... 

 

     Meno, priezvisko, titul hodnotiaceho zamestnanca: ................................................. 

 

     Funkcia: .................................................................................................................... 

 

     Miesto, dátum: .......................................................................................................... 

 

     Hodnotiace obdobie: ................................................................................................. 

 

 

B/  Bodová stupnica : 

      

      0  - Nedostačujúca, „ohrozujúca“ úroveň. 

             Nedostatočné plnenie základných povinností alebo kritéria. 

      1   - Podpriemerná, limitujúca úroveň. 

             Plnenie iba základných povinností, potreba pravidelnej kontroly. 

      2   - Postačujúca minimálna úroveň. 

             Kolísavé výkony v závislosti od vonkajších vplyvov alebo vnútornej motivácie. 

      3   - Optimálna úroveň. 

             Plnenie povinností alebo kritéria iba s drobnými výhradami. 

      4   - Excelentná úroveň, ideálny stav. 

             Samostatné, zodpovedné, spoľahlivé, aktívne a iniciatívne plnenie povinností 

             alebo kritéria. 

 

 

C/  Hodnotiaci hárok 

 

 

1.  Vo vzťahu k vyučovaciemu procesu 

 



                                   Indikátory:   hodnotenie 

0 1 2 3 4 

vie stanoviť ciele hodiny a sprístupní ich na začiatku hodiny      

vie stanoviť vyučovacie ciele orientované na ţiaka      

vie dobre zorganizovať vyučovaciu jednotku      

vie učivo dobre a zaujímavo vysvetliť      

vie dobre vybrať metódy a formy vyučovania      

uplatňuje inovačné metódy vo vyučovaní      

dodrţiava didaktické zásady      

efektívne vyuţíva učebné pomôcky  a didaktickú techniku      

zapája ţiakov do hodiny a umoţňuje im vyjadrovať svoje názory      

dodrţiava pravidlá hodnotenia      

motivuje ţiakov      

na vyučovaní panuje atmosféra dôvery, porozumenia, učiteľ má prirodzenú 

autoritu 

     

Súhrnné hodnotenie:      

 

 

 

 

 

 

2.  Vo vzťahu k ţiakovi 

 

                                   Indikátory:   hodnotenie 

0 1 2 3 4 

rešpektuje individualitu, danosti a potenciál kaţdého ţiaka      

rozvíja talent a silné stránky ţiakovej osobnosti      



rozvíja zručnosť ţiakov      

snaţí sa, aby bol ţiak na hodine samostatný, aktívny a tvorivý      

k ţiakom sa správa s rešpektom, nepodceňuje ich, snaţí sa im čo najviac 

porozumieť 

     

pri neúspechu sa snaţí povzbudiť ţiaka      

je spravodlivý ku všetkým ţiakom triedy a má rovnaké poţiadavky      

Venuje sa nadaným alebo slabším ţiakom aj mimo vyučovania      

Súhrnné hodnotenie:      

 

 

3.  Ostatné úlohy 

 

                                   Indikátory:   hodnotenie 

0 1 2 3 4 

vedenie predmetových komisií, kabinetu, zbierok a kniţníc      

triedny učiteľ      

starostlivosť o IKT na škole      

spracovanie rozvojových projektov školy      

prezentácia školy      

estetizácia prostredia školy      

organizovanie mimoškolských aktivít (športové aktivity, besedy)      

organizovanie mimovyučovacích aktivít – záujmová činnosť, 

olympiády, konzultácie, doučovania a pod. 

     

dosiahnutie úspechov svojich ţiakov na rôznych súťaţiach      

nábor ţiakov      

získavanie sponzorov, benefitov pre školu      

Súhrnné hodnotenie:      

 



 

4.  Plnenie pracovných povinností 

 

                                   Indikátory:   hodnotenie 

0 1 2 3 4 

ovláda a dodrţiava všeobecne záväzné a interné prepisy      

plní si všetky povinnosti vyplývajúce z náplne jeho práce      

ochotne prijíma nové úlohy      

srávne vedie pedagogickú dokumentáciu      

dodrţiava a efektívne vyuţíva svoj pracovný čas      

podieľa sa na zvyšovaní kvality školy, šíri jej dobré meno      

Súhrnné hodnotenie:      

 

 

 

5.  Prosociálnosť 

 

                                   Indikátory:   hodnotenie 

0 1 2 3 4 

je kolegiálny, ku kolegom sa správa s úctou a rešpektom      

vie pracovať v tíme      

vytvára priaznivú klímu v triede a pracovnom kolektíve      

efektívne komunikuje a spolupracuje s vedením školy, s kolegami, 

so ţiakmi, s rodičmi a inými subjektami 

     

vie riešiť konflikty, zvláda záťaţové situácie      

je rešpektovaný svojím okolím, má prirodzenú autoritu      

Súhrnné hodnotenie:      

 



 

6.  Sebarozvoj 

                                   Indikátory:   hodnotenie 

0 1 2 3 4 

absolvuje rôzne formy vzdelávania, nové získané poznatky uplatňuje 

vo svojej práci 

     

uplatňuje sebahodnotenie      

vytvára nový učebný materiál a didaktické pomôcky      

je otvorený ďalšiemu rozvoju a zmene, neustále na sebe pracuje      

Súhrnné hodnotenie:      



 

D/  Vyjadrenie hodnoteného: 

 

 

................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

Podpis hodnoteného: .................................... 

 

Podpis hodnotiteľa:     ........... ....................... 

 

 

 

 

 

Hodnotenie je nasledovné: 

 100%  -91% mimoriadne dobré výsledky 

   90%-61%   veľmi dobré 

   60%-31%   štandardné 

   30%-11%   čiastočné 

   10%           nevyhovujúce 



 


