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I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  

  
  

1. VEĽKOSŤ ŠKOLY  

            

Základná škola Volkovce získala právnu subjektivitu 1.4.2002. História školy siaha až do roku 

1961, kedy bola postavená v obci budova ZŠ. Škola je plnoorganizovaná, je otvorených 7 tried. 

Na I. stupni sú 2 triedy: I (1. -2. roč.),  II (3.- 4. roč.). Na II. stupni je 5 tried. Počet žiakov sa 

už niekoľko rokov pohybuje do 85. Naplnenosť tried je menšia, čo umožňuje učiteľovi 

uplatňovať individuálny prístup ku žiakom a vo väčšej miere zavádzať progresívne metódy 

učenia. Škola využíva príjemné prostredie rozľahlého areálu s dostatkom zelene a priestoru. 

Škola spolupracuje s OÚ vo Volkovciach, ZRPŠ a inými živnostníkmi a organizáciami, ktoré 

pomáhajú škole riešiť a zabezpečovať rôzne opravy a prispievať aj finančnými darmi na nákup 

modernejších pomôcok na výchovno-vzdelávací proces. Pre rôzne školské a mimoškolské 

aktivity majú žiaci k dispozícii školský pozemok, multifunkčné ihrisko a trávnatú plochu na 

športovanie, park na oddych, ktorý môže slúžiť aj na vyučovanie prírodovedy a biológie. 

Súčasťou školy je ŠKD a zariadenie školského stravovania, ktoré navštevujú žiaci aj 

zamestnanci. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú športových súťaží. Pre žiakov sú vytvorené 

podmienky aj na prácu v záujmových krúžkoch. ZŠ je vybavená počítačovou technikou. 

 

2. CHARAKTERISTIKA ŽIAKOV  

Škola je plne organizovaná so 7.triedami a počtom žiakov do 100. Školu navštevujú žiaci z 

Volkoviec, ale aj z okolitej obce Čierne Kľačany, podľa záujmu rodičov. Všetci žiaci sú 

slovenskej národnosti. Integrovaní žiaci sa vzdelávajú podľa IVVP. Žiaci chodia do školy čisto 

hygienicky upravení. V škole sa vzdelávajú aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. U 

niektorých žiakov absentuje aj starostlivosť zo strany rodičov, ktorí aj celú výchovu detí  

ponechávajú na školu. Niektorí žiaci sú netolerantní voči sebe, spolužiakom a iným dospelým 

ľuďom v škole. Žiaci nie sú zvyknutí samostatne získavať informácie z dostupných 

komunikačných mediálnych zdrojov. Na I. stupni máme zriadené 2 spojené triedy. Približne 22 

žiakov I. stupňa pravidelne navštevuje ŠKD.   

  

3. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO ZBORU   

Pedagogický zbor pre I. stupeň tvoria kvalifikovaní učitelia a vychovávatelia v ŠKD. Všetci 

spĺňajú potrebnú kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť. Všetci vyučujúci sú schopní zvládnuť 

nároky kladené na našu prácu. Pristupujú k práci svedomito a zodpovedne. V škole pracuje 1 

výchovný poradca, ktorý rieši výchovné a vzdelávacie problémy žiakov aj prvého stupňa. Úzko 

spolupracuje s učiteľmi I. stupňa a s rodičmi. Škola nemá vlastného školského psychológa.  

Ďalšie vzdelávanie učiteľov bude orientované na získanie II. kvalifikačnej skúšky všetkých 

učiteľov a kariérneho rastu učiteľov.   
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4. ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA  

Škola nekladie špeciálne podmienky na prijímanie žiakov do základnej školy. 

Žiaci sú do prvého ročníka základnej školy prijímaní v zmysle § 20 zákona NR SR č. 245/200 

Z.z.o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole na základe 

písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiaci do prvého ročníka základnej školy sú pozývané 

na slávnostný zápis, kde sa stalo už peknou tradíciou, že sú pre nich nachystané rôzne milé 

aktivity a prekvapenia od budúcich spolužiakov. Na zápise sa pravidelne okrem vyučujúcich I. 

stupňa zúčastňuje riaditeľka MŠ a pozývame aj  psychologičku z CPPPaP. Naplnenosť tried a 

všeobecné zameranie školy umožňuje bezproblémový zápis novoprisťahovaných detí alebo 

detí, ktorých rodičia sa rozhodli zmeniť miesto ich vzdelávania. 

 

5. DLHODOBÉ PROJEKTY  

 Škola je zapojená do viacerých projektov akými sú INFOVEK, Planéta vedomostí , Kozmix.    

  

6. SPOLUPRÁCA S  RODIČMI A  INÝMI SUBJEKTAMI  

Škola veľmi úzko spolupracuje s Rodičovským združením (ďalej len „RZ“). Počas školského 

roka je organizované na začiatku školského roka plenárne zasadnutie RZ. Triedne stretnutia sú 

organizované podľa potreby. Rodičovská rada má 9 členov – jeden zástupca rodičov z každej 

triedy, stretnutia RZ sú minimálne 4-krát ročne.   

 Rada Školy sa skladá z 9 členov – 4 zástupcovia rodičov, 2 zástupcovia pedagogických 

zamestnancov, 1 zástupca nepedagogických zamestnancov, 1 pedag. pracovník z MŠ 1 

zástupca delegovaní z obce. RŠ sa schádza minimálne 2-krát ročne a podľa potreby školy.   

Spolupráca s MŠ – návšteva budúcich prvákov v škole, účasť na akciách poriadaných MŠ a 

naopak účasť detí z MŠ na akciách usporiadaných našou ZŠ.  

Spolupráca so SŠ a VŠ: podľa potreby poskytujeme prax študentom SŠ aj VŠ v našej základnej 

škole. Naši žiaci sa každoročne zúčastňujú na dňoch otvorených dverí v stredných školách 

v Zlatých Moravciach, Nitre a Leviciach.  

Naša škola spolupracuje aj s inými subjektami ako napríklad: CPPPaP, Špeciálna ZŠ, 

Špeciálno-psychologická poradňa, Základná umelecká škola, CVČ v Zlatých Moravciach.  

CPPPaP – úzka spolupráca, uskutočňovanie školení, besied pre žiakov našej školy pracovníkmi 

CPPPaP, školenia a úzka spolupráca výchovného poradcu, vyšetrenia žiakov školy v CPPPaP .     

Špeciálna ZŠ, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – vyšetrenia žiakov, konzultácie 

výchovného poradcu s pracovníkmi Špec.-pedag. poradne.  

ZUŠ v Zlatých Moravciach – výchovné koncerty  

CVČ – naši žiaci sa pod vedením pedagógov zapájajú do súťaží a akcií organizovaných CVČ 

v Zlatých Moravciach.   

Aktívna je spolupráca školy so spoločenskými organizáciami v obci:  Jednota dôchodcov – 

spoločné vystúpenia napr. Október mesiac úcty k starším , Vianoce ..   

Turistický oddiel a skautský oddiel-  zbierky na konto „Liga proti rakovine ,turistické výlety v 

rámci činnosti turistického krúžku, organizovanie súťaže jesenné aranžovanie a výrobky 

z tekvíc.  
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Spolupráca s Obecným úradom vo Volkovciach, ktorý je naším zriaďovateľom, je na veľmi 

dobrej a priateľskej úrovni. Spoločným cieľom je neustále zlepšovanie kvality výchovy a 

vzdelávania, ako aj rozširovanie a skvalitňovanie materiálneho a technického vybavenia školy 

Škola pravidelne organizuje mnohé aktivity za účasti rodičov i ostatnej verejnosti, alebo v 

spolupráci s MŠ v obci. Sú to napr.: vianočná besiedka, kultúrny program pre dôchodcov, 

karneval, rozlúčka s fašiangom, súťaže v aranžovaní, stavanie mája, oslava Dňa matiek. 

  

7. PRIESTOROVÉ A  MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY 

ŠKOLY  

Školský areál je rozsiahly, umiestnený v peknom prostredí. Na pozemku sa nachádzajú niektoré 

druhy vzácnych drevín. Vyučovanie prebieha v jednej budove v jednosmennej prevádzke. Pre 

odbornú výučbu nám slúži: učebňa výpočtovej techniky . V škole však chýba telocvičňa, jej 

nedostatok ostro pociťujeme hlavne v zimných mesiacoch. Pri priaznivých poveternostných 

podmienkach sa na telesnú výchovu využíva betónová plocha pred školou a trávnaté ihrisko 

v areáli školy. Areál školy je veľký pri úprave areálu a ihriska je veľmi nápomocný obecný 

úrad, ktorý zabezpečuje hlavne kosenie a úpravu areálu. Súčasťou vzdelávacieho procesu na 

našej škole je pravidelné využívanie dataprojektorov, notebookov. Vyučovací proces prebieha 

v triedach a počas vyučovania sú využívané psychohygienické požiadavky. Triedy sú 

priestranné, svetlé, lavice zodpovedajú vekovým požiadavkám pre jednotlivé ročníky. 

V učebniach je  zariadenie –nové školské lavice, stoličky, tabule, skrine podlahy. 

Stravovanie pre žiakov a zamestnancov zabezpečuje školská kuchyňa, ktorá sa nachádza 

v areáli školy, v budove školy je výdajňa školskej jedálni. Tu poskytuje stravovanie pre žiakov 

a zamestnancov ZŠ .  

 V  školskom roku 2012/2013 sa uskutočnila vďaka OU rekonštrukcia školy . Rekonštrukcia 

budovy Základnej školy vo Volkovciach bola financovaná nielen z obecných zdrojov. Obec sa 

na základe zverejnenej výzvy  uchádzala o finančné prostriedky na  realizáciu 

rekonštrukcie  budovy základnej školy prostredníctvom pilotného projektu „Energetická 

efektívnosť vo verejných budovách".  

Práce na rekonštrukcii budovy ZŠ v obci boli zahájené už v roku 2011, kedy bola vymenená 

strešná krytina, financovaná z obecných prostriedkov. V  roku 2012 pokračovali  práce na 

rekonštrukcii budovy prostredníctvom už spomínanej Slovenskej inovačnej a energetickej 

agentúry.  Prebehla výmena pôvodných vstupných dverí, okien, zateplenie obvodového plášťa 

budovy a nanesená bola nová fasáda, vydláždená plocha školského dvora, nová vstupná brána 

do školy, protišmyková dlažba na vonkajších schodoch. V roku 2015 bolo v areáli ZŠ otvorené 

nové multifunkčné ihrisko. Aj v nasledujúcich rokoch prebieha modernizácia priestorov školy 

a okolia ZŠ/ zámková dlažba na školskom dvore, nová vstupná brána, rekonštrukcia budovy 

školskej kuchyne, výmena školského nábytku v triedach./ V interiéri školy boli vykonané 

drobné stavebné úpravy, výmena elektroinštalácie, vymaľovanie stien, výmena interiérových 

dverí, výmena zariadenia šatní, boli osadené žalúzie. Rekonštrukcia interiéru bola financovaná 

z obecných prostriedkov.  

K bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy, ako aj k ochrane a monitorovaniu  samotného 

objektu  a jeho okolia prispeje určite nainštalovaný kamerový systém, ktorý bol financovaný 

z dotácie  zo štátneho rozpočtu na základe projektu v oblasti prevencie kriminality.    
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Vykonané práce prinesú v konečnom dôsledku úsporu finančných prostriedkov ušetrených   na 

jej vykurovaní a prevádzke. 

8. ŠKOLA A  ŽIVOTNÝ PRIESTOR  

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, treba klásť dôraz na upravené a 

estetické prostredie: školského dvora – Tvorí ho pekné parkové prostredie, o ktoré sa starajú aj 

sami žiaci. Je potrebné zabezpečiť lavičky, aby tento priestor mohli využívať žiaci 

v záujmových krúžkoch. Deti využívajú aktívne aj preliezky a ihriská v areáli školy. 

chodby - Sú tu zverejnené informácie o škole, plánovaných aktivitách, vyhodnotenie 

uskutočnených akcií a pod. Priestory chodby pravidelne zdobia výtvarné práce detí ale aj práce 

z krúžkov. 

triedy - O estetickú výzdobu tried sa starajú žiaci pod vedením triednych učiteľov, k výzdobe 

neoddeliteľne patria aj výtvarné práce detí. Prvoradým cieľom každého triedneho učiteľa je 

vytvoriť dobrý kolektív, kde je samozrejmá pomoc a spolupráca, priateľská atmosféra. Dobrá 

spolupráca a priateľská atmosféra je potrebná aj medzi pedagógmi a ostatnými pracovníkmi 

školy, k jej vytváraniu prispievajú aj spoločné stretnutia s bývalými zamestnancami a 

zriaďovateľom z príležitosti Dňa učiteľov, predvianočné stretnutia a ukončenie školského roka. 

 

9. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A  OCHRANY 

ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ  

Všetky školské priestory zodpovedajú bezpečnostným predpisom a normám na ochranu zdravia 

a bezpečnosti pri výchove a vzdelávaní. Triedni učitelia na začiatku školského roka na prvých 

hodinách poučia žiakov o nutnosti dodržiavania bezpečnostných predpisov a o správaní sa 

žiakov v priestoroch školy počas prestávok, na hodinách TSV, na školských akciách  a 

školských výletoch a pod. O prevedenom poučení urobia zápis do triednej knihy.  

Všetci zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a proti požiaru. Bezpečnostný technik pravidelne kontroluje stav a úroveň priestorov školy. 

Požiarny technik pravidelne kontroluje stav zabezpečenia školy v prípade požiaru. Jedenkrát 

ročne sa zrealizuje cvičný požiarny poplach, o čom sa urobí zápis do triednej knihy. Zistené 

nedostatky sa ihneď po nahlásení odstraňujú. V prípade úrazu je pre poskytnutie prvej pomoci 

k dispozícii lekárnička. Všetky úrazy sa evidujú v knihe úrazov. Nevyhnutné je dodržiavanie 

zákazu fajčenia v celom areáli školy, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole a v 

okolí. V oblasti prevencie proti šikanovaniu a protidrogovej výchovy aktívne spolupracujú 

triedni učitelia s výchovnou poradkyňou a koordinátorkou prevencií, ktorá zabezpečuje 

realizáciu aktivít k uvedenej téme. 

Podmienky a pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred 

sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím sú zahrnuté aj v školskom 

poriadku. 

Žiaci na základe odporúčania pediatra alebo odborného lekára sú čiastočne alebo úplne 

oslobodení od telesnej výchovy alebo cvičení a aktivít organizovaných v prostredí, ktoré by 

mohlo ohroziť ich zdravie. Dôležitý je vhodný stravovací a pitný režim žiakov. Deti si 

zabezpečujú desiatu z vlastných zdrojov, pitný režim je zabezpečený zdrojom pitnej vody v 

každej učebni.  



 

  

8  

  

 

II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 

PROGRAMU 

  

1. PEDAGOGICKÝ PRINCÍP ŠKOLY (VLASTNÉ CIELE, VÝCHOVY  

A  VZDELÁVANIA)  

Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých 

predmetoch. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu 

umožnené zažiť úspech. Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k príprave žiakov 

na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne 

riešiť problémy. Žiaci v rámci vyučovacieho projektu využívajú dve multimediálne učebne s 

pripojením na internetový portál, ktorý je orientovaný na využívanie moderných informačných 

a komunikačných schopností priamo vo vyučovacom procese.  

Budeme sa snažiť zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na 

možnosti školy, a tým dosiahnuť u žiakov ovládanie komunikácie v cudzom jazyku s ohľadom 

na schopnosti jednotlivých žiakov. V spolupráci s rodičmi žiakov budeme vychovávať 

pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí v duchu humanistických 

princípov. Pri organizácii vyučovania budeme zohľadňovať významné dni v roku a uplatňovať 

ich vo vyučovacom procese formou blokového vyučovania. Našim princípom je viesť žiakov k 

tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi 

sebou, vzájomne sa rešpektovať, byť zodpovední a samostatní  a byť schopní celoživotne sa 

vzdelávať. Našim princípom je, aby každý žiak v škole zažil úspech. Pre  integrovaných žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je vypracovaný  individuálny výchovno-

vzdelávací program.   

  

2. ZAMERANIE ŠKOLY A STUPEŇ VZDELANIA  

Základná škola vo Volkovciach je spádová škola pre žiakov dvoch obcí. V obci je nie len 

vzdelávacou, ale aj kultúrnou inštitúciou, lebo sa podieľa na organizovaní rôznych podujatí 

spolu s MŠ, OU a spoločenskými organizáciami. Jednou z úloh je aj uchovávanie ľudových 

tradícií. V čase mimo vyučovania aktívne pracuje v priemere 7 rôznych krúžkov. Cieľom našej 

školy je byť školou humánnou a tvorivou. Vo výchovno-vyučovacom procese pôsobiť na žiaka 

tak, aby po ukončení stupňa vzdelania bol žiak schopný svoje získané vedomosti a zručnosti 

uplatniť v reálnom živote. Chceme, aby absolvent bol nielen vzdelaný, ale aby bol aj 

komunikatívny, primerane veku sa vedel ústne a písomne vyjadrovať, čítať text s porozumením. 

Aby ovládal základy komunikácie v cudzom jazyku s ohľadom na svoje schopnosti.   

Zavedením predmetu PVC viesť od začiatku vzdelávania žiaka v ZŠ k manuálnym zručnostiam, 

rozvíjať ich vzťah k práci, viesť ich k úcte k práci svojej i druhých. Vážiť si životné a sociálne 

prostredie, v ktorom žijú, zveľaďovať ho vlastným pričinením.  

 V škole je veľmi dobrá spolupráca všetkých učiteľov. Názory a skúsenosti si vymieňame v 

rámci MZ, PK s prepojením I. a II. stupňa. Všetci vyučujúci si rozširujú vedomosti 

samoštúdiom, účasťou na školeniach, aby získané nové poznatky mohli čo najskôr 

zakomponovať do vyučovacieho procesu. Vo vyučovacom procese sa budeme snažiť 
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medziľudské vzťahy medzi učiteľom a žiakom zmeniť z autoritatívneho (alebo direktívneho) 

prístupu na nedirektívny a empatický.   

  

 Stupeň vzdelania: iISCED 1   

  

3. PROFIL ABSOLVENTA  

 Absolvent I. stupňa by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný 

vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine, 

pracovať v tíme, byť tolerantný k rovesníkom i dospelým, hľadať informácie a pracovať s nimi. 

Vnímať umenie a krásu, chrániť prírodu a vedieť sa v nej správať, chrániť si svoje zdravie. Po 

úspešnom skončení vzdelávania iISCED 1 bezproblémovo prejsť k vzdelávaniu iISCED 2.    

  

4. PEDAGOGICKÉ STRATÉGIE  

 Formy a metódy práce budú vychádzať z cieľov učiva a budú prostriedkom motivácie žiakov 

na vyučovaní a učení.   

1. metódy aktívneho učenia :  - problémové vyučovanie   

- projektové vyučovanie   

- zážitkové učenie (hry, modelové situácie)  

2. metódy rozvoja poznávania : - riešenie problémových situácií  

- tvorba projektov a ich reprezentácie  

- skupinové vyučovanie       - exkurzie  

- diferencované vyučovanie  

- lyžiarsky výcvik, ŠvP  

- športové aktivity  

- besedy  

- využívanie didaktickej techniky (PC, projektorov)  

Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť. V rozumovej výchove je naším cieľom 

rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, aktivitu, sebahodnotenie.   

Oblasť environmentálnej výchovy je zapracovaná do prírodovedných predmetov. Pri prevencii 

drogových závislostí sa chceme zamerať na boj proti fajčeniu a požívaniu alkoholických 

nápojov prostredníctvom koordinátora i všetkých vyučujúcich.   

Kladieme do popredia zdravý životný štýl a účelné využívanie voľného času so zameraním na 

aktivity, ktoré im umožňuje krúžková činnosť v škole. Vo vyučovacom procese sa budeme 

orientovať na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie 

vnútornej motivácie.   

  

  

5. ZABEZPEČENIE VÝUČBY PRE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI   

 Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, u ktorého je potrebné 

zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Špeciálne výchovnovzdelávacie 

potreby sú u žiaka diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú požiadavky na úpravu podmienok (obsahu, foriem, 
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metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní žiaka. Vyplývajú  zo zdravotného 

znevýhodnenia alebo nadania, alebo vývinu žiaka v sociálne znevýhodnenom prostredí, 

zohľadnenie ktorých mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj 

schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného 

začlenenia do spoločnosti.   

Škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie podľa 

kompetencií (PPP, ŠPP Zlaté Moravce) zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo 

vzdelávaní, aby plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby sa stali tvorcami hodnôt, 

ktoré tvoria cieľavedomou činnosťou.   

Škola je otvorená pre všetky kategórie výučby žiakov so špeciálnymi potrebami – so 

zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia a pre žiakov s nadaním. 

a) Škola môže vzdelávať žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí nepotrebujú špeciálne 

priestorové úpravy ako bezbariérový prístup, úpravy hygienických zariadení, zriadenie 

rehabilitačného oddelenia, vytvorenie tried na individuálne alebo skupinové vyučovanie týchto 

žiakov a pod. Spolupracujeme so školským zariadením výchovného poradenstva. 

Neposkytujeme však odborné personálne zabezpečenie ako sú školský špeciálny pedagóg, 

liečebný pedagóg, psychológ, asistent učiteľa, rehabilitačná sestra, pedagogickí zamestnanci 

neabsolvovali odbornú prípravu. Doposiaľ sme nevyučovali žiakov so zdravotným 

znevýhodnením, ktorí by potrebovali takýchto pedagógov a vzdelávali sa podľa individuálnych 

vzdelávacích programov. 

b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia tvoria súčasť temer každej triedy. Dostávajú 

zdarma dvakrát v roku učebné pomôcky, obed pri pravidelnej školskej dochádzke 

 a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením: 

Na škole pracujeme so žiakmi zdravotne postihnutými - so sluchovým postihnutím, telesným 

postihnutím . Taktiež umožňujeme vzdelávanie pre žiakov, ktorí sú zdravotne oslabení, žiakov 

s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, s 

oneskoreným alebo nerovnomerným psychomotorickým vývinom), žiakov s intelektovým 

výkonom v hraničnom pásme, žiakov s poruchami správania. 

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením je okrem všeobecných 

cieľov, aby čo najviac rozvinuli vlastné kompenzačné mechanizmy. 

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sa na našej škole uskutočňuje v 

triedach s ostatnými žiakmi školy. Ak žiak so zdravotným znevýhodnením má špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby, je evidovaný na škole ako žiak so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, vzdeláva sa podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý 

vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 

Takýmto žiakom vytvárame  podmienky pre vzdelávanie a uspokojovanie ich špeciálnych 

výchovno-vzdelávacích potrieb. 

žiaci sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov 

učiteľ zohľadňuje momentálny psychický stav, správanie a potreby žiakov, ktoré sú 

dôsledkom ich zdravotného znevýhodnenia 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením 

nemajú v škole bezbariérový prístup do budovy školy 
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Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením je zabezpečené  vzdelávanie podľa individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho programu. Učitelia používajú špeciálne metódy a formy vyučovania, 

špecifický postup v hodnotení , spolupracujú so zákonnými zástupcami žiakov. 

V škole dodržiavame odporúčania pre prácu s takýmito žiakmi. Ide najmä o tieto odporúčania: 

tolerovať ťažkosti s koncentráciou pozornosti, obmedzovať rozsah práce, častejšie zaraďovať 

prestávky v činnosti 

čo najčastejšie využívať očný kontakt, najmä pri zadávaní úlohy, opakovať zadanie 

obmedziť rušivé vplyvy z okolia najlepšie zmenou miesta na sedenie 

rozčleňovať prácu na menšie celky, umožňovať prestávku v činnosti, zmeny v činnosti 

čiastočný výsledok hodnotiť samostatne, častejšie chváliť, povzbudzovať 

dôsledné dodržiavanie dohodnutých pravidiel 

odstraňovať časový stres 

Škola vytvára podmienky pre používanie kompenzačných pomôcok žiakmi so zdravotným 

znevýhodnením podľa odporučenia odborníkov - tabuľky, prehľady vzorcov, kalkulačky, 

diktafón, číselná os, súhrn vzorcov. 

Personálny servis na škole: nižší počet žiakov v triede 

Výchovný poradca : 

  Vo vzťahu k žiakom: 

- poznáva osobnosť žiaka z hľadiska osobnostného, poznávacieho, emocionálneho a sociálneho 

vývinu 

- osobitnú pozornosť venuje žiakom s problémami v učení, žiakom s poruchami správania, tým, 

ktorí sa nachádzajú v  krízových životných situáciách, nadaným a talentovaným žiakom 

- navrhuje výchovné a vzdelávacie prístupy a zúčastňuje sa na ich plnení 

- podieľa sa na profesionálnej orientácii a poradenstve pre voľbu povolania, na rozvoji 

osobnosti a medziľudských vzťahoch 

Vo vzťahu k pedagogickým pracovníkom školy: 

- poskytuje poradenské služby pedagógom v oblasti duševného vývinu žiakov a spolupracuje s 

nimi pri profesijnom a osobnostnom rozvoji 

Vo vzťahu k rodičom: 

- vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť pre rodičov alebo zákonných zástupcov a 

spolupracuje s nimi 

Vo vzťahu ku škole: 

- predkladá návrhy a podnety na skvalitňovanie a zefektívňovanie školy ako systému 

- kooperuje a zabezpečuje koordináciu služieb s inými odborníkmi 

-Každý rok k  termínu 2. 9.  evidujeme v škole  individuálne integrovaných žiakov a žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.   

Dokumentáciu žiakov so špeciálnymi potrebami eviduje riaditeľka  školy a výchovný poradca. 

Prebieha spolupráca so špeciálnou základnou školou  v Zlatých Moravciach a CPPPaP 

v Zlatých Moravciach. 

Triedni učitelia počas individuálnych pohovorov s rodičmi žiakov so špeciálnymi potrebami 

podávajú priebežné i komplexné informácie o priebehu vyučovania ich detí, o redukcii učiva a 

podobne. Spolupráca s rodičmi je vo väčšine prípadov dobrá. Problémy sa vyskytujú v prípade 

niekoľkých zákonných zástupcov (rodičov) žiakov.  
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Žiakov s vývinovými poruchami učenia evidujeme ako integrovaných na základe žiadosti 

zákonných zástupcov detí po písomnom vyjadrení a odporúčaní psychológa a špeciálneho 

pedagóga. Obdobne je to aj v prípade ďalších žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. Každý žiak má vypracovaný vlastný výchovno-vzdelávací program. Spomínaný 

program na prvom stupni ZŠ vždy vypracujú triedne učiteľky, a to podľa pokynov a po 

predbežnej konzultácii so špeciálnymi pedagógmi príslušnej špeciálno-pedagogickej poradne. 

Všetci žiaci so špeciálno výchovno - vzdelávacími potrebami sú hodnotení podľa Metodického 

pokynu č.22/2011na hodnotenie žiakov základnej školy   

 

  b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

- spolupráca so špeciálnou základnou školou  Zlatých Moravciach 

- personálne zabezpečenie ( výchovného poradcu, triedny učiteľ– pomoc pri     

vypracovávaní domácich úloh) 

- spolupráca s rodičmi a ďalšími subjektmi podľa potreby, 

- materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie týchto žiakov /didaktické pomôcky / 

 c) Žiaci s nadaním: 

Vyučujúci rešpektujú špecifiká osobností a správania takýchto žiakov. Zamestnávajú žiakov 

zmysluplne, zadávajú stimulujúce úlohy a využívajú pedagogické postupy zamerané na rozvoj 

samostatnosti a tvorivosti žiakov, napr. projektové vyučovanie. Učitelia akceptujú vlastné 

postupy žiakov, aj keď sa odlišujú od bežne používaných. Žiaci si môžu svoj intelekt rozvíjať 

aj v jednotlivých krúžkoch na škole. V rámci individuálneho prístupu sa im venujú učitelia pri 

príprave 

- na predmetové olympiády, súťaže v rámci okresu, kraja, Slovenska 

          Škola je pripravená rozvíjať viaceré druhy talentov - športový – (futbal stolný tenis)   

                                                                                             -  jazykový - anglický jazyk,  

                                                                                                prednes poézie a prózy 

                                                                                            -  matematicko-informatický 

                                                                                            -  výtvarný, ... 

- priestorové úpravy, ktoré škola realizovala (úprava športovísk) 

- odborné personálne zabezpečenie – máme vytvorené 

- spolupráca s rodičmi – na dobrej úrovni 

- materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie nadaných žiakov (encyklopédie, 

alternatívne učebné materiály, učebné pomôcky, výpočtová a rozmnožovacia 

technika a pod.) – máme vytvorené dobré podmienky a stále ich zlepšujeme 

  

III. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A  HODNOTENIA  

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

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

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

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť prepojenie 

vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov 
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budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych 

výsledkov sa sústredíme aj na normatívne hodnotenia výsledkov žiakov.   

 

Hodnotenie žiakov je v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy – č. 2011-3121/12824:4-921.   

  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie:  

priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov 

žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter; učiteľ zohľadňuje vekové a 

individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 

disponovanosť,   

celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na 

konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť 

úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete. V procese 

hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje 

práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Predmetom hodnotenia vo 

výchovnovzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích 

predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové 

kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota 

spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži ako prostriedok 

pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka.  

  

Kritéria hodnotenia v predmetoch  
Slovenský jazyk a literatúra  

1. ročník – klasifikácia 

vyučujúci hodnotí:  

• tvorivosť žiakov, uplatňovanie vlastných nápadov  

• veku primerané ovládanie poznatkov a pojmov podľa učebných osnov  

• schopnosť samostatne pracovať po predchádzajúcom návode učiteľa  

• využívanie osvojených vedomostí, zručností a návykov  

• správnosť ústneho a písaného prejavu  

• estetickú stránku písomného prejavu  

  

2. - 4.ročník – klasifikácia  

 

 

1. Hodnotenie pravopisných zručností žiakov kontrolnými diktátmi.  

  Počet a zameranie kontrolných diktátov v 1. ročníku ZŠ  

  Počet: 1  

  Zameranie: Opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ  

  

  Počet a zameranie kontrolných diktátov v 2. ročníku ZŠ  

  Počet: 10  

  Zameranie:    
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a) opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ      

 b) hláska a písmeno (ch, dz, dž)  

c) samohláska ä  

d) dvojhlásky  

e) tvrdé spoluhlásky  

f) opakovanie učiva za 1.polrok  

g) mäkké spoluhlásky  

h) slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le  

i) vety  

j) opakovanie učiva z 2. ročníka  

  

  Počet a zameranie kontrolných diktátov v 3. ročníku ZŠ  

  Počet: 10  

  Zameranie:    

a) opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ      

 b) slová s l, ĺ, r, ŕ  

c) vybrané slová po b  

d) vybrané slová po m  

e) vybrané slová po p  

f) opakovanie učiva za 1.polrok  

g) vybrané slová po r, s  

h) vybrané slová po v, z  

i) slovné druhy  

j) opakovanie učiva z 3. ročníka  

  

  Počet a zameranie kontrolných diktátov v 4. ročníku ZŠ  

  Počet: 10  

  Zameranie:    

a) opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ  

b) vybrané slová po b, m  

c) vybrané slová po p, r  

d) vybrané slová po s, v, z  

e) spodobovanie  

f) opakovanie učiva za 1.polrok  

g) vlastné podstatné mená  

h) ohybné slovné druhy  

i) neohybné slovné druhy  

j) opakovanie učiva zo 4. ročníka ZŠ  

    

  Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov:  

  0 – 1 chyba    1  

  2 – 4 chyby    2  

  5 – 7 chýb    3  

  8 – 10 chýb    4  
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  11 a viac chýb   5  

 Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly  

 chlapec mal ríchly krok = 1 chyba.  

  

  Rozsah kontrolných diktátov jednotlivých ročníkov:  

1. ročník    10 – 15 plnovýznamových slov    

2. ročník    20 – 30 plnovýznamových slov  

3. ročník    30 – 40 plnovýznamových slov    

4. ročník     40 – 50 plnovýznamových slov  

 Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu.  

 

2. Priebežné hodnotenie osvojených jazykových vedomostí a zručností: ústna odpoveď, 

písomná odpoveď, pravopisné cvičenia, päťminútovky, testy, samostatné práce.  

 

3. Hodnotenie písomných prejavov (vlastná tvorba žiakov – slohové útvary)  

- neklásť dôraz na jazykové vedomosti a pravopisnú úroveň, ale na vyjadrovacie 

schopnosti, obsahovú správnosť, myšlienkovú nadväznosť  

 

4. Hodnotenie čítania  

- plynulosť čítania  

- dodržiavanie interpunkčných znamienok  

- tempo čítania  

- porozumenie prečítaného textu  

Priebežné hodnotenie: čítanie známeho textu, čítanie neznámeho textu, literárne pojmy, texty 

naspamäť, čítanie s porozumením, ústna a písomná odpoveď.  

 

5. Hodnotenie písma  

- písmo neklasifikovať známkou, ale hodnotiť slovne individuálnu snahu žiaka 

o zlepšenie písomného prejavu    

Písomné práce  

 V 2. - 4. ročníku po prebraní a zopakovaní daného učiva sa píše:  

- vstupná písomná práca (opakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka)  

- polročná písomná práca (hodnotenie vedomostí k polročnej klasifikácii)  

- záverečná písomná práca (zhrnutie poznatkov z daného ročníka). Záverečnú 

písomnú prácu píšu aj žiaci 1. ročníka.  

 Vstupné písomné práce treba napísať po zopakovaní učiva z predchádzajúceho ročníka.  

 

  Stupnica hodnotenia písomných prác  

  100 – 90 %    výborný  

    89 – 75 %    chválitebný  

    74 – 50 %    dobrý  

    49 – 25 %    dostatočný  
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    24 – 0 %    nedostatočný  

   

Každý učiteľ má vo svojej kompetencii zadávať aj ďalšie písomné práce, testy, úlohy, cvičenia 

a päťminútovky a podľa vlastnej potreby hodnotiť zvládnutie preberaných gramatických javov 

na konci tematického celku alebo podobných učebných plánov.  

  

Cudzí jazyk  

1. Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete cudzí jazyk je cieľová komunikačná úroveň 

žiaka v jednotlivých ročníkoch v súlade s platnými učebnými osnovami a vzdelávacími 

štandardami. Hodnotenie a klasifikácia v cudzom jazyku sleduje základné všeobecné, 

sociolingvistické a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú v čítaní, písaní, počúvaní 

a samostatnom ústnom prejave a dialógoch. Pri hodnotení sa berú do úvahy: obsahová 

primeranosť, jazyková správnosť a plynulosť vyjadrovania. Kritéria klasifikácie musia byť 

v súlade s požadovanou úrovňou ovládania cudzieho jazyka (úroveň A2 – anglický a 

nemecký jazyk ako prvý cudzí jazyk, úroveň A1 – nemecký ako druhý cudzí jazyk), 

náročnosť sledovaných javov musí zodpovedať náročnosti definovanej v učebných osnovách 

vo vzdelávacích štandardoch a v Školskom vzdelávacom programe Spolu dokážeme viac.  

2. Kritéria hodnotenia ústneho prejavu:   

- plynulosť prejavu  

- rozsah slovnej zásoby  

- aplikácia jazykových prostriedkov (morfológia a syntax)  

-  výslovnosť a intonácia  

3. Kritériá hodnotenia písomného prejavu: 

- rozsah slovnej zásoby  

- morfologické a syntaktické štruktúry  

- členenie textu  

- relevantnosť danej témy  

4. Formy písomného prejavu v percentách:  

100 – 90 %    výborný  

  89 – 75 %    chválitebný  

  74 – 50 %    dobrý  

  49 – 25 %    dostatočný  

  24 – 0 %    nedostatočný   

5. Kritéria čítania a počúvania s porozumením  

- úroveň porozumenia textu  

- plynulosť, výslovnosť a intonácia čítaného textu  

- reprodukcia pochopeného textu  

 Matematika  

1. Priebežné sledovanie a hodnotenie výkonu a aktivity žiaka na hodinách a jeho pripravenosť 

na vyučovanie.  

2. Priebežné hodnotenie osvojených poznatkov: ústne odpovede, päťminútovky, testy, 

samostatné práce, matematický a geometrický diktát.  
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3. Hodnotenie osvojených poznatkov písomnými previerkami na konci tematického celku 

zostavených z výkonového vzdelávacie štandardu.  

4. Hodnotenie grafického prejavu žiakov (presnosť, úhľadnosť, správnosť) na geometrii  

  Písomné práce  

  V 2. - 4. ročníku po prebraní a zopakovaní daného učiva sa píše:  

- vstupná písomná práca (opakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka)  

- polročná písomná práca (hodnotenie vedomostí k polročnej klasifikácii)  

- záverečná písomná práca (zhrnutie poznatkov z daného ročníka). Záverečnú 

písomnú prácu píšu aj žiaci 1. ročníka.  

Vstupné písomné práce treba napísať po zopakovaní učiva z predchádzajúceho   ročníka.  

  Stupnica hodnotenia písomných prác  

  100 – 90 %    výborný  

    89 – 75 %    chválitebný  

    74 – 50 %    dobrý  

    49 – 25 %    dostatočný  

       24 – 0 %    nedostatočný  

  

Každý učiteľ má v svojej kompetencii zadávať aj ďalšie písomné práce, testy, úlohy, cvičenia 

a päťminútovky a podľa vlastnej potreby hodnotiť zvládnutie preberaných javov.  

  

Informatika  

1. Priebežné hodnotenie záujmu žiaka o daný predmet a aktivitu na vyučovacích hodinách.  

2. Hodnotenie osvojených poznatkov ústnou odpoveďou, písomnou formou na zistenie 

pochopenia  a naučenia sa učiva prostredníctvom testov zostavených z výkonového 

vzdelávacieho štandardu.  

3. Pri praktických aktivitách hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a 

správnosť vypracovaných praktických zadaní.  

4. Pri projektoch sa bude hodnotiť samostatnosť, práca v skupine, prezentácia práce pred 

spolužiakmi slovným hodnotením.  

  Stupnica hodnotenia písomných prác  

  100 – 90 %    výborný  

    89 – 75 %    chválitebný  

    74 – 50 %    dobrý  

    49 – 25 %    dostatočný  

       24 – 0 %  

  

  nedostatočný  

 

Prvouka, prírodoveda, vlastiveda  

1. Priebežné hodnotenie záujmu žiaka o daný predmet a aktivitu na vyučovacích hodinách.  

2. Hodnotenie osvojených poznatkov ústnou odpoveďou – najmenej 2-krát za polročné 

hodnotiace obdobie (žiaci 2. - 4. ročníka).  

3. Hodnotenie osvojených poznatkov písomnou formou na konci tematického celku 

prostredníctvom testov zostavených z výkonového vzdelávacieho štandardu (žiaci 2. - 

4. ročníka), písomnou odpoveďou, kontrolnou prácou.  

4. Hodnotenie projektových úloh – slovné hodnotenie  
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  Stupnica hodnotenia písomných prác  

  100 – 90 %    výborný  

    89 – 75 %    chválitebný  

    74 – 50 %    dobrý  

    49 – 25 %    dostatočný  

       24 – 0 %    nedostatočný  

  

Výchovné predmety   

(Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova, 

Náboženská výchova,  Pracovné vyučovanie) 

 Zamerať sa na:  

1. Priebežné hodnotenie záujmu žiaka o daný predmet.  

2. Priebežne hodnotiť individuálnu snahu žiaka o zlepšenie svojich hudobných, 

pohybových a výtvarných schopností.  

    

 Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Snaha každého učiteľa 

je pozitívne hodnotenie. V danom predmete sú žiaci priebežne hodnotení podľa svojich 

výsledkov a snahy. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho 

spolužiaka. Vo všetkých predmetoch viesť žiakov k sebahodnoteniu.  

  

Učiteľ zvažuje pri hodnotení všetky nižšie vymenované kritériá:   

o  prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t.j. uplatnenie vlastných inovatívnych 

nápadov a vlastného zameranie pri realizácii edukačnej úlohy 

o  otvorenosť voči experimentovaniu 

o  cieľavedomosť riešení 

o  záujem o činnosť 

o  schopnosť spolupracovať 

o  schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov 

o  komunikačné zručnosti 

o  formálne zručnosti (vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka) 

o  mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania 

o  mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie 

o  mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastné témy, koncepcie, návrhy, 

schopnosť analyzovať a syntetizovať, pomenovať procesy, interpretovať zážitky) 

o  znalosti oblastí rodinného, spoločenského a osobného života 

o  pochopenie životných situácii a schopnosť interpretovať ich. 

Výkon žiaka je hodnotený vzhľadom na jeho možnosti. Snahou každého učiteľa je pozitívne 

hodnotenie, ktoré má veľký motivačný charakter.   

  

Keďže ide o klasifikovaný predmet, výsledným hodnotením žiaka je známka, aj keď sa využíva 

i slovné hodnotenie. Vyučujúci klasifikuje iba prebrané a precvičené učivo. Pri klasifikácii 

používa platnú klasifikačnú stupnicu. Vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka.  Na konci 
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každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami. Pri kontrolných 

prácach sa využíva stupnica percentuálneho hodnotenia.  

Stupnica hodnotenia písomných prác  

  100 – 90 %    výborný  

    89 – 75 %    chválitebný  

    74 – 50 %    dobrý  

    49 – 25 %    dostatočný  

       24 – 0 %    nedostatočný  

  

Kritériá hodnotenia projektov a prezentácií žiakov v predmetoch  
Pri hodnotení a klasifikácii projektov a  prezentácií vyučujúci prihliada aj na schopnosť 

vyhľadávať informácie z kníh, časopisov a  digitálnych zdrojov, ich spracovanie a primeranú 

prezentáciu. Žiaci budú na začiatku školského roka oboznámení s požiadavkou, že ich práca 

musí byť vypracovaná minimálne z 3 rôznych zdrojov – napr. kniha, časopis a internet a pod. 

Vyučujúci vysoko ohodnotí schopnosť žiaka prezentovať svoj vlastný názor na danú 

problematiku po prezentácii.  

- Dodržanie témy projektu  

- Estetické spracovanie projektu   

- Nápaditosť   

- Vymenovanie zdrojov, z ktorých žiak čerpal  

- Popísať postup, ako tvoril projekt alebo prezentáciu  

- Projekt – vedieť ho komentovať, prezentovať svoj vlastný názor na danú 

problematiku 

- Prezentácia – vedieť komentovať prezentáciu, prezentovať vlastný názor na 

problematiku  

- Vedieť reagovať na otázky učiteľa a žiakov, diskusia  

- Sformulovať závery z práce 

 

Prierezové témy a ich skratky 
ŠkVP- inovovaný 1. stupeň 

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

osnovách, resp. v časovo-tematických plánoch.   

Dopravná výchova         DOV  

Osobnostný a sociálny rozvoj     OSR  

Environmentálna výchova      ENV  

Mediálna výchova        MDV  

Multikultúrna výchova      MUV  

Ochrana života a zdravia      OŽZ  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu            VMR  

  

  

Prierezové témy  
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Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez 

vzdelávacie oblasti. Prierezové témy je možné uplatňovať viacerými formami – ako 

integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích 

predmetov, ako samostatný učebný predmet v rámci voliteľných hodín. Vhodná je aj  forma 

projektu alebo veľmi efektívnou formou kurzu. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a 

neformálnej realizácie témy je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. 

Výber spôsobu a času realizácie prierezovej tematiky je v kompetencii každej školy. Na úrovni 

primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania sú súčasťou ŠkVP tieto prierezové témy:  

 

Mediálna výchova (MDV)  

Pre dnešnú modernú spoločnosť je charakteristický svojrázny typ spoločenskej komunikácie, 

ktorý umožňuje osloviť veľké množstvo ľudí v najrôznejších sociálnych situáciách a v 

prostrediach. Mediálna výchova ako prierezová téma v základnom vzdelávaní ponúka 

elementárne poznatky a zručnosti týkajúce sa mediálnej komunikácie a práce s médiami. Médiá 

a komunikácia predstavujú veľmi významný zdroj skúseností, zážitkov a poznatkov pre stále 

väčší okruh príjemcov. Pre uplatnenie jednotlivca v spoločnosti je potrebné spracovať, 

vyhodnotiť a využiť podnety, ktoré prichádzajú z okolitého sveta, čo si vyžaduje stále väčšiu 

schopnosť spracovať, vyhodnotiť a využiť podnety prichádzajúce z médií. Médiá sa stávajú 

dôležitým socializačným faktorom, majú výrazný vplyv na správanie jedinca a spoločnosti, na 

utváranie životného štýlu a na kvalitu života vôbec. Informácie, ktoré nám médiá ponúkajú, 

majú rôznorodý charakter. Vyhodnotenie týchto informácií  vo vzťahu k realite vyžaduje 

prípravu.  Ciele :  

- schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi 

druhmi médií a ich produktmi   

- spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty   

- schopnosť vytvárať si vlastný názor na médiá na základe prijímaných 

informácií   

- schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá  

Prierezová téma sa bude aplikovať v jednotlivých predmetoch  prakticky, prostredníctvom 

vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód za 

podpory IKT.  

  

 

 

Výtvarná výchova  

Témy MDV  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Média v súčasnom  
svete   

Podnety videa a filmu   Výtvarný jazyk  Podnety rôznych 

oblastí poznávania 

sveta   

Elektronické média 

Podnety rôznych 

oblastí poznávania 

sveta   

Druhy mediálnych 

produktov  
Podnety fotografie   Tvar a priestor  Elektronické média     
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Mediálny realita a 

jej účinky na 

osobnosť človeka   

Podnety moderného 

výtvarného umenia  
Porovnávacie a 

kombinačné súhrnné  

cvičenia   

Elektronické média  Podnety rôznych 

oblastí poznávania 

sveta   

Etika v médiách   Rozvoj fantázie a 

synestetické podnety   
Symetrické a 

asymetrické radenie 

prvkov   

Podnety rôznych 

oblastí poznávania 

sveta   

Elektronické média   

Tvorba mediálnych 

produktov   
Podnety dizajnu 

remesiel   
Rytmus a pohyb     Elektronické média   

  

Slovenský jazyk a literatúra  

Témy MDV  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Média v súčasnom  

svete   

  Mäkké spoluhlásky    Abeceda   

Rozprávanie príbehu  Televízia  dialóg   

Druhy mediálnych 

produktov  
  Svet je hore nohami  Moja prvá kniha     

Mediálny realita a 

jej účinky na 

osobnosť človeka   

  Rozprávame 

rozprávku  
Abeceda   

Malá veľká čitateľka   

Komiks  

Etika v médiách     Dorozumievame sa   Vizitka  Slovné druhy  

Tvorba mediálnych 

produktov   

  Svet je pestrý ako 

dúha   

Opis predmetu   
Abeceda   

Opis  

 

Informatika  

Témy MDV  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Média v súčasnom  

svete   
Reprezentácie a 

nástroje – práca s 

grafikou   

Informácie okolo nás   Komunikácia 

prostredníctvom IKT   
Komunikácia 

prostredníctvom IKT   

Druhy mediálnych 

produktov  
Reprezentácie a 

nástroje – práca s 

grafikou   

Komunikácia 

prostredníctvom IKT   
Komunikácia 

prostredníctvom IKT   
Informácie okolo nás  

Mediálny realita a 

jej účinky na 

osobnosť človeka   

  Informácie okolo nás   Informácie okolo nás   Komunikácia 

prostredníctvom IKT  

Etika v médiách       Komunikácia 

prostredníctvom IKT  
Informácie okolo nás  

Tvorba mediálnych 

produktov   
Reprezentácie a 

nástroje – práca s 

grafikou   

Komunikácia 

prostredníctvom IKT   
  Komunikácia 

prostredníctvom IKT   
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Multikultúrna výchova (MUV)  

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

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

náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte 

prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. Žiaci 

všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení 

rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi 

iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení, a aby boli schopní rozoznať, 

rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí.  

Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie 

zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu 

kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho 

správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti.  

Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, 

rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne 

komunikovať a spolupracovať.  

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

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

rovnoprávny prístup k všetkým žiakom - pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a 

kultúrneho zázemia. Multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných a 

spoločenskovedných predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy však možno v obsahovej a 

metodickej rovine či s pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v prírodovedných predmetoch.  

Hlavné ciele MUV pre primárne vzdelanie:  

- Viesť žiakov k uvedomeniu si povahy vlastného socio-kultúrneho prostredia a 

k chápaniu kultúrnej identity tohto prostredia.  

- Viesť žiakov k rešpektovaniu kultúrnej rozmanitosti najbližšieho okolia.  

 

Slovenský jazyk a literatúra  

Témy MUV  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Akceptovanie inej 

kultúry  
Škola   Vieme sa rozlúčiť 

Škola volá   
Hlavná a vedľajšia 

postava   

Prirovnanie   

Vybrané slová  

Rozvoj  

medziľudskej 

tolerancie  

Cesta do školy 

bezpečnosť   
Vieme komu tykáme 

a komu vykáme   

Ľudia a ich  zvieratá  

  Umelecká literatúra, 

text   

Vecná literatúra, text   

Spoznávanie iných 

kultúr  
Naša trieda   Vieme sa pozdraviť  

Vieme sa predstaviť 

Svet je pestrý ako 

dúha   

Autorská rozprávka   Autorská rozprávka 

Opis  

História, zvyky a 

tradície iných kultúr  
Prišla zima  Koľko dní je do 

Vianoc   

Fašiangové časy   

Povesť   Príslovia Porekadlá 

Priama reč, opis   
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Vzťah vlastnej 

kultúry s inými 

kultúrami   

Zimné športy   Koľko dní je do 

Vianoc   
List  Povesť   

Bájka   

Rozhovor   

Spolupráca s inými 

kultúrami   
  Koľko dní je do 

Vianoc  

Fašiangové časy   

 List  Autorská rozprávka 

Divadelná hra   

Boj proti 

neznášanlivosti, 

rasizmu, xenofóbii   

Oslava  Vieme sa pozdraviť     Divadelná hra 

Rozhovor   

Medziľudské vzťahy 

v škole   
Škola, V triede, 

Karneval, Bola raz 

jedna trieda,  

Najkrajší darček, Čo 

je rodina, Ako rastú 

deti   

Slovenčina okolo nás    Dialóg   

Televízia   

Slovné druhy   

 

 

Anglický jazyk  

Témy MUV  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Akceptovanie inej 

kultúry  
    Multikultúrna 

spoločnosť   
Multikultúrna 

spoločnosť   

Rozvoj  

medziľudskej 

tolerancie  

    Rodina a spoločnosť   Rodina a spoločnosť   

Spoznávanie iných 

kultúr  
    Multikultúrna 

spoločnosť   
Multikultúrna 

spoločnosť   

História, zvyky a 

tradície iných 

kultúr  

      Multikultúrna 

spoločnosť   

Vzťah vlastnej 

kultúry s inými 

kultúrami   

    Multikultúrna 

spoločnosť   
Obliekanie a móda   

Spolupráca s inými 

kultúrami   
      Obliekanie a móda   

Boj proti 

neznášanlivosti, 

rasizmu, xenofóbii   

    Rodina a spoločnosť   Rodina a spoločnosť   

Medziľudské 

vzťahy v škole   
    Rodina a spoločnosť   Rodina a spoločnosť   
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Hudobná výchova  

Témy MUV  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Akceptovanie inej 

kultúry  
Hlasová činnosť  Vokálno-intonačné a 

inštrumentálne 

činnosti   

  Vokálno-intonačné a 

inštrumentálne 

činnosti   

Rozvoj  

medziľudskej 

tolerancie  

Percepčné činnosti - 

aktívne počúvať   
  Vianočné koledy   Hudobno-dramatické 

činnosti   

Spoznávanie iných 

kultúr  
Hudobno-pohybové  

činnosti   

Hudobno-dramatické 

činnosti   
  Hudobno-dramatické 

činnosti   

História, zvyky a 

tradície iných 

kultúr  

Hudobno-vizuálne 

činnosti  
Percepčné činnosti   Nácvik slov. ľudovej 

piesne   
Vokálno-intonačné a 

inštrumentálne 

činnosti   

Vzťah vlastnej 

kultúry s inými 

kultúrami   

Percepčné 

činnostiaktívne 

počúvanie  

Vokálno-intonačné a 

inštrumentálne 

činnosti   

Detské hudobné 

nástroje  
  

Spolupráca s inými 

kultúrami   
Hudobno-dramatické 

činnosti   
Percepčné činnosti   Jednoduchý 

tanecmazúrka   
Vokálno-intonačné a 

inštrumentálne 

činnosti   

Boj proti 

neznášanlivosti, 

rasizmu, xenofóbii   

Inštrumentálne 

činnosti   
Hudobno-dramatické 

činnosti   
    

Medziľudské 

vzťahy v škole   
Hlasová činnosť   Vokálno-intonačné a 

inštrumentálne 

činnosti   

  Vokálno-intonačné a 

inštrumentálne 

činnosti  

  

Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR)  
Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje 

žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Cieľom je rozvíjať u žiakov 

sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti 

za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj 

rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si 

osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti 

potrebné pre život a spoluprácu. Dôležité je podporovať prevenciu sociálno-patologických 

javov v škole (prevenciu šikanovania, agresivity, užívania návykových látok).Téma sa prelína 

všetkými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne 

potreby žiakov. Vhodné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom 

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

budú realizované najmä na hodinách etickej výchovy, občianskej náuky, slovenského jazyka a 

literatúry.  

Cieľom jej uplatňovania je nasmerovať žiakov k:  
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- porozumeniu sebe a iným  

- získavaniu pozitívneho postoja k sebe a druhým  

- optimálnemu zvládaniu vlastného správania a prejavovania emócií   

- formovaniu dobrých medziľudských vzťahov v triede i mimo nej  

- rozvíjaniu základných zručností komunikácie a vzájomnej spolupráce  

- nadobudnúť základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného 

spoznania svojich predpokladov a uplatňovať ich pri prezentácii seba a svojej 

práce  

- získaniu základných sociálnych zručnosti pre riešenie rôznych situácií  

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

- uplatňovaniu základných princípov zdravého životného štýlu a nerizikového 

správania v každodennom živote Očakávania od žiaka :  

- chápe svoju jedinečnosť a individualitu  

- uplatňuje svoje práva a snaží sa rešpektovať aj práva ostatných  

- dokáže vyhodnotiť čo je dobré a čo zlé, čo prejaví v regulácii svojho správania  

            uplatňuje svoje práva a snaží sa rešpektovať aj práva ostatných  

- uprednostňuje predchádzanie problémov a konfliktov alebo je pripravený nájsť 

možnosti ich vhodného riešenia   

 

Slovenský jazyk a literatúra  

Témy OSR  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Rozvoj sociálnych 

zručností v oblasti  
Lúčime sa s 

návštevou   
Vieme sa predstaviť  

Komu vykáme Moja  

Vybrané slová  

Ľudové rozprávky   

Príslovia, porekadlá 

Prirovnania Slovné  

komunikácie, 

verbálna a 

neverbálna 

komunikácia, 

komunikácia v 

každodennom  

živote   

 mama, mamička    druhy   

Sebapoznanie, 

sebareflexia, 

sebarozvoj, 

sebamotivácia, 

autoregulácia, 

psychohygiena , 

jedinec a skupina, 

jedinec a 

spoločnosť, 

komunikácia a 

medziľudské 

vzťahy, vzťah ku 

spoločnosti, zásady 

ľudského spolužitia   

Osobná hygiena   Formy spoločenského 

kontaktu Svet je 

pestrý ako dúha  

Mach a Šebestová 

Vybrané slová  
Priama reč Rozhovor 

Spodobovanie   
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Zdravý životný štýl, 

psychohygiena, 

odolnosť voči 

záťažovým 

situáciám   

Les, vychádzka do  

lesa   

Koľko dní je do 

Vianoc Svet hore 

nohami  

Príslovia, porekadlá 

Vybrané slová   
Slovné druhy  

Rozhovor Umelecký 

a vecný text, 

literatúra   

 

Telesná a športová výchova 

Témy OSR  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Rozvoj sociálnych 

zručností v oblasti 

komunikácie, 

verbálna a 

neverbálna 

komunikácia, 

komunikácia v 

každodennom  

živote   

Manipulačné, 

prípravné a športové 

hry   

  Kreatívne a estetické 

pohybové činnosti 

Psychomotorické 

cvičenia a hry   

Kreatívne a estetické 

pohybové činnosti   

Sebapoznanie, 

sebareflexia, 

sebarozvoj, 

sebamotivácia, 

autoregulácia, 

psychohygiena , 

jedinec a skupina, 

jedinec a 

spoločnosť, 

komunikácia a 

medziľudské  

Psychomotorické a 

zdravotne orientované 

cvičenia   

Kreatívne a estetické 

pohybové činnosti 

Aktivity v prírode a 

sezónne pohybové  

činnosti   

Kreatívne a estetické 

pohybové činnosti 

Aktivity v prírode a 

sezónne pohybové  

činnosti   

Aktivity v prírode a 

sezónne pohybové  

činnost   

vzťahy, vzťah ku 

spoločnosti, zásady 

ľudského spolužitia   

    

Zdravý životný štýl, 

psychohygiena, 

odolnosť voči 

záťažovým 

situáciám   

Aktivity v prírode a 

sezónne pohybové  

činnosti   

Aktivity v prírode a 

sezónne pohybové  

činnosti   

Kreatívne a estetické 

pohybové činnosti 

Psychomotorické 

cvičenia a hry   

Psychomotorické 

cvičenia a hry   

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)  
Je prípravou na zodpovedné medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Je zameraná na 

utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a 

rodičovstva v súlade s vedeckými a etickými normami. Možnosť využitia pomoci a služieb 

relevantných odborníkov. Pri realizácii pedagóg:   

- vychádza zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti a 

vývinového štádia,   

- má taktný a citlivý prístup Ciele:   
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- Osvojiť si základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych 

zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin osobnosti žiaka v súčasnosti i v budúcnosti.   

- Získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti 

medziľudských vzťahov.   

- Uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového 

správania vo svojom (každodennom) živote.  

  

Anglický jazyk  

Témy VMR  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Úloha rodiny v 

spoločnosti   
    Rodina a spoločnosť   Rodina a spoločnosť   

Zásady zdravého  

života   

    Stravovanie   Multikultúrna 

spoločnosť   

Rovnoprávnosť  

pohlaví   

      Rodina a spoločnosť   

Priateľstvo      Multikultúrna 

spoločnosť   
Multikultúrna 

spoločnosť   

Kultivované 

dospievanie   
    Rodina a spoločnosť   Rodina a spoločnosť   

Zodpovedný  

prístup k sexualite   

      Rodina a spoločnosť   

  

 

Environmentálna výchova (ENV)  
Environmentálna výchova umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k 

ochrane a zlepšovaniu životného prostredia dôležitého pre trvalo udržateľný život na Zemi. 

Vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, organizmov a 

životného prostredia, kde sú prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne. Cieľom 

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

- si osvojil základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom 

na organizmy a ich životné prostredie;    

- rozpoznal hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody;  

- rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia;  

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

životného prostredia;    

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

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

životné prostredie  

  

Na realizácii prierezovej témy sa podieľajú viaceré vzdelávacie oblasti (vyučovacie predmety). 

Vzájomným prepojením, rozšírením , upevňovaním a systematizáciou vedomostí, špeciálnych 
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návykov a zručností upozorňujeme žiakov na súvislosti medzi poznatkami, ktoré si už osvojili 

na pochopenie problematiky zo širšieho pohľadu. Len tak dokážu skutočne pochopiť globálne 

problémy. Pochopenie je základnou podmienkou aktívneho prístupu  žiakov k efektívnej 

ochrane a udržateľnému stavu životného prostredia.  

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

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

životnému prostrediu. V maximálnej miere využíva priame pozorovanie žiakov okolitého 

prostredia, ktoré výrazne ovplyvňuje emocionálnu stránku osobnosti jedinca.  

 Vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“ zdôrazňuje pochopenie objektívnej platnosti 

základných prírodných zákonitostí, dynamických súvislostí od ekosystémov po biosféru ako 

celku, postavenie človeka v prírode a komplexnú funkciu ekosystémov vo vzťahu k ľudskej 

spoločnosti.  

 Vzdelávacia oblasť „Človek a spoločnosť a „Človek a hodnoty“ sa zameriava na súvislosti 

medzi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálnymi prístupmi k riešeniu problematiky 

a poukazuje na ďalšie princípy udržateľnosti rozvoja (medziľudské vzťahy, spolupráca v 

rozmanitosti, odstraňovanie chudoby, chorôb, zmenšovanie rozdielov medzi ľuďmi, zaistenie 

dôstojného života ľudí.)  

 Vzdelávacia oblasť „Zdravie a pohyb“ rieši problematiku vplyvu prostredia na  vlastné 

zdravie a na zdravie iných. V súvislosti s problémami súčasného sveta poukazuje aj na 

dôležitosť starostlivosti o životné prostredie pri organizovaní masových športových podujatí.  

 Dôležitú úlohu v prierezovej téme zastupujú informačno-komunikačné technológie, ktoré 

umožňujú využívať aktuálne údaje o stave životného prostredia a možnosť simulovať určité 

udalosti. Komunikačné technológie podnecujú záujem o spôsoby riešenia ekologických 

problémov, umožňujú nadväzovať kontakty v tejto oblasti a vymieňať si informácie v rámci 

republiky, krajín EÚ a sveta.  

 Vzdelávacia oblasť „Umenie a kultúra“ poskytuje mnoho príležitostí na zamyslenie sa nad 

vzťahom človeka a životného prostredia, na uvedomenie si prírodného a sociálneho prostredia 

ako zdroja inšpirácie pre vytváranie kultúrnych a umeleckých hodnôt a na vnímanie estetických 

kvalít životného prostredia.  

Slovenský jazyk a literatúra  

Témy ENV  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Ochrana prírody a 

krajiny   
Les, vychádzka do  
lesa   

Prichádza jeseň   Obojaké spoluhlásky 

Podstatné mená   
Opis prírody Vecná  

literatúra   

Zložky životného 

prostredia   
Rybačka   Hláska a písmeno 

Práca s textom   
Abeceda Opis 

predmetu   
Rozhovor  

Prírodné zdroje, ich 

využitie a ochrana   
Zvieratá sa 

pripravujú na zimu   
Ide zima   Inzerát  Vecná literatúra 

Slovné druhy   

Ľudské aktivity a 

problémy životného 

prostredia   

Domáce zvieratá   Prichádza jeseň Ide 

zima   
Obojaké spoluhlásky   Priama reč   

Vzťah človeka k 

prostrediu   
Nový byt   Formy rozhovoru   Vybrané slová   Opis prírody 

Vybrané slová   
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Výtvarná výchova  

Témy ENV  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Ochrana prírody a 

krajiny   
Výtvarné 

vyjadrovacie 

prostriedky   

Výtvarný jazyk   Porovnávanie  Výtvarný jazyk - 

kompozičné princípy  

Zložky životného  Podnety poznávania  Asambláž/akumulácia   Materiálny reliéf   Podnety architektúry   

prostredia   sveta      

Prírodné zdroje, ich 

využitie a ochrana   
Výtvarné činnosti 

inšpirované dejinami 

umenia   

Podnety výtvarného 

umenia   
    

Ľudské aktivity a 

problémy životného 

prostredia   

Podnety architektúry   Podnety rôznych 

oblastí poznávania 

sveta   

Podnety z rôznych  

oblastí   

Podnety tradičných 

remesiel   

Vzťah človeka k 

prostrediu   
Škola v galérii   Farba  Kompozičné  

princípy   

Podnety hudby a 

literatúry /syntetické 
podnety/   
Podnety rôznych 

oblastí poznávania 

sveta   

  
Matematika  

Témy ENV  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Ochrana prírody a 

krajiny   
Riešenie slovných 

úloh   
Riešenie slovných 

úloh   
Riešenie slovných 

úloh   
Riešenie slovných 

úloh   

Zložky životného 

prostredia   
Sčítanie a odčítanie     Riešenie slovných 

úloh   
Riešenie slovných 

úloh   

Prírodné zdroje, ich 

využitie a ochrana   
Riešenie aplikačných 

úloh   
  Riešenie slovných 

úloh   
Riešenie slovných 

úloh   

Ľudské aktivity a 

problémy životného 

prostredia   

Geometria a meranie   Riešenie slovných 

úloh   
Riešenie slovných 

úloh   
Riešenie slovných 

úloh   

Vzťah človeka k 

prostrediu   
Riešenie slovných 

úloh   
Riešenie slovných 

úloh   
Riešenie slovných 

úloh   
Riešenie slovných 

úloh   

  

Pracovná výchova  

Témy ENV  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Ochrana prírody a 

krajiny   
Starostlivosť o 

životné prostredie   
  Starostlivosť o 

životné prostredie   
Starostlivosť o 

životné prostredie   

Zložky životného 

prostredia   
Starostlivosť o 

životné prostredie   
  Starostlivosť o 

životné prostredie   
Starostlivosť o 

životné prostredie   

Prírodné zdroje, ich 

využitie a ochrana   
Starostlivosť o 

životné prostredie   
  Starostlivosť o 

životné prostredie   
Starostlivosť o 

životné prostredie   
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Ľudské aktivity a 

problémy životného 

prostredia   

Tvorivé využitie 

technických 

materiálov  

  Tvorivé využitie 

technických 

materiálov  

Tvorivé využitie 

technických 

materiálov   

Vzťah človeka k 

prostrediu   
Ľudové tradície a 

remeslá  
  Ľudové tradície a 

remeslá  
Ľudové tradície a 

remeslá  

  
Vlastiveda  

Témy ENV  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Ochrana prírody a 

krajiny   
    Ako sa vyznať vo 

svojom okolí   
Krajina, v ktorej 

žijeme   

Zložky životného 

prostredia   
      Krajina, v ktorej 

žijeme   

Prírodné zdroje, ich 

využitie a ochrana   
      Krajina, v ktorej 

žijeme   

Mestá a dediny   

Ľudské aktivity a 

problémy životného 

prostredia   

    Objavujeme 

Slovensko   
Krajina, v ktorej 

žijeme Mestá a 

dediny   

Vzťah človeka k 

prostrediu   
    Prostredie a zdravia,  

Naša obec   

Krajina, v ktorej 

žijeme Mestá a 

dediny   

  

  

Dopravná výchova (DOV)  

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

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

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

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

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

situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy.  

Úlohou dopravnej výchovy 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. Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú zamerané na všetky tri oblasti 

osobnosti žiaka, na oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné 

proporcionálne rozvíjať.  

Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií:  

- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne 

záväznými právnymi predpismi,  

- formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,  

- osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec)  
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- naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska 

bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v 

praktickom živote,  

- zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,  

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

- pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v 

cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,  

- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení 

ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky.  

Témy DOV  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Teoretické znalosti 

pravidiel cestnej 

premávky   

1. Kurz - súčasť didaktických hier - jún   
2. Kurz - dopravné ihrisko   
3.  Riešenie slovných úloh z matematiky s tematikou dopravnej výchovy  
4.  Beseda s políciou - jún   

Dopravné značky a 

zariadenia   

Praktické cvičenia   

Podmienky  

premávky na  

cestách   
 

Technické 

podmienky 

prevádzky 

dopravných 

prostriedkov   

Taktika bezpečného 

správania a 

jednania pri chôdzi 

a jazde v cestnej 

premávke   

Ochrana života a zdravia (OŽZ)  

Ochrana života človeka a jeho zdravia rozvíja postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané 

na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách ako sú napr. priemyselné a ekologické 

havárie, dopravné nehody, živelné pohromy a prírodné katastrofy Podobne nepredvídané 

udalosti môžu vzniknúť pri pobyte a pohybe v prírode.  

 Žiaci si v priebehu výchovného a vzdelávacieho procesu osvojujú potrebné vedomosti, 

zručnosti, návyky a schopnosti.  

 Absolvovaním učiva získavajú žiaci nevyhnutné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné na 

prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie. Učivo 

obsahuje opatrenia a popis činností pri záchrane života, zdravia a majetku obyvateľov pri 

odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Mimoriadna udalosť môže vzniknúť v rôznych 

častiach štátu kedykoľvek. Občania nemôžu očakávať okamžité poskytnutie pomoci. Z toho 

dôvodu musia byť schopní v rámci svojich možností chrániť svoje zdravie a poskytnúť pomoc 

iným osobám.  
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 Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. 

Nevyhnutným predpokladom k tomu je aj poznávanie prírodného prostredia. Prioritne je učivo 

obsahom orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a 

ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. 

Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej 

moci, terorizmu voči občanom nášho štátu.  

 Prierezová téma „Ochrana života a zdravia" sa realizuje prostredníctvom vyučovacích 

predmetov štátneho vzdelávacieho programu a obsahom samostatných organizačných foriem  

vyučovania - didaktických hier a účelových cvičení.  

 Realizácia tejto prierezovej témy sa na 1. stupni pomocou  Didaktických hier (DH) v 1.-4. 

ročníku sa konajú v prírode 1 raz v roku v trvaní 4  hodín. Pred DH realizujeme deň prípravy 

najmä na teoretickú časť v rozsahu 2-4 hodín podľa náročnosti plánovaných činností.  

 Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom:  

- riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana  

- zdravotná príprava  

- pohyb a pobyt v prírode  

  

1.ročník  

Riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana  

• naša obec – všeobecná charakteristika  

• evakuácia školy v prípade ohrozenia - postup opustenia školy, miesto  

• zhromaždenia, presun do bezpečného priestoru  

• signály civilnej ochrany a činnosť žiakov po ich vyhlásení  

• horľaviny a ich následky  

  

Zdravotná príprava  

• vybavenie domácej lekárničky a jej využitie pri poskytnutí prvej pomoci nebezpečenstvo 

svojvoľného použitia liekov  

• ošetrenie odrenín ruky, nohy, prstov a hlavy privolanie pomoci k zranenému význam 

symbolu Červený kríž.  

 

Pohyb a pobyt v prírode  

• orientácia v mieste školy a jej okolí určenie svetových strán podľa slnka  

• významné budovy a ich účel - zdravotné stredisko, lekáreň, pošta, telefón, predajne, 

železničná a autobusová stanica, miestny úrad  

• historické objekty našej obce - pamätné domy, zrúcaniny, pamätníky, múzeá, galérie  

• poznávanie zelene v okolí obce  

• správanie sa k osamelým zvieratám  

  

1.ročník  

Riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana  
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• možnosti vzniku mimoriadnych udalostí v prírode a na objektoch  

• zoznámenie sa s detskou ochrannou maskou (DM-1, CM3-3/h), určenie veľkosti  

• druhy signálov civilnej ochrany a činnosť žiakov na vyhlásenie varovného  

• signálu „Všeobecné ohrozenie"  

• evakuácia školy v prípade ohrozenia požiarom  

• protipožiarne stanovište, kde sa nachádza zbor požiarnej ochrany a spôsob jeho 

privolania  

• nebezpečenstvá pri zaobchádzaní s elektrickým a plynovým zariadením  

• zápalky, zapaľovače a horľaviny  

  

Zdravotná príprava  

• kedy a kadiaľ do zdravotného strediska  

• správanie sa v čakárni, u lekára a pri školských lekárskych prehliadkach  

• pomoc lekárov chorým a zraneným  

• ochrana pred chorobami, účelné obliekanie  

• ochrana a prvá pomoc pri zistení kliešťa, uštipnutí zmijou, osou a včelou  

  

Pohyb a pobyt v prírode  

• význam vody v prírode, pitie povrchovej vody jedovaté rastliny, jedovaté huby  

• zásady správneho a bezpečného správania sa v prírode zvieratá vo voľnej prírode, 

nebezpečenstvo besnoty značenie turistických chodníkov  

 

2.ročník  

Riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana  

• evakuácia žiakov pri ohrození školy a jej okolia – prírodné katastrofy, živelné 

pohromy a výhražné správy  

• varovné signály CO a činnosť žiakov pri ich vyhlásení  

• druhy mimoriadnych udalostí a spôsob ich vyhlasovania  

• poloha školy, ulice, oboznámenie sa so zdrojmi ohrozenia  

  

Zdravotná príprava  

• všeobecné zásady ochrany zdravia aplikované na časti ľudského tela a časti tváre; 

starostlivosť o chrup, hygiena tela, bielizne, šiat  

• správna životospráva -jedlo, spánok, oddych, učenie  

• ošetrovanie a obväzovanie prstov ruky, lakťa, oka, hlavy  

  

Pohyb a pobyt v prírode  

• okolie našej obce, stanovište našej školy  

• orientácia podľa poludňajšieho tieňa  

• približné určovanie významných budov a iných dominánt v okolí podľa svetových 

strán  



 

  

34  

  

• tvary zemského povrchu - rovina, pahorkatina, vysočina, kopec, hora, úbočie, svah, 

úpätie  

• chránené územie, objekty a prírodné útvary v obci a jej okolí  

  

2. ročník  

Riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana  

• nebezpečné látky v okolí školy (amoniak, chlór a pod.), zásady ochrany,  

• prvá pomoc pri zasiahnutí organizmu  

• použitie detskej ochrannej masky, nasadzovanie spolužiakovi(DM-1, CM3-3/h)  

• význam a použitie improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany- 

protichemickej a protiradiačnej  

• ukážka detského ochranného vaku (DV-75) a detskej kazajky (DK-88) činnosť pri 

varovných signáloch CO  

• zásady vykonania čiastočnej hygienickej očisty  

  

Zdravotná príprava  

• starostlivosť o vitálne ústroje ľudského organizmu  

• zdravie a choroby, nákazlivé choroby a ochrana pred nimi  

• obväzovanie nohy, kolena, lýtka, stehna  

• jednoduché obväzovanie ovínadlami a šatkami pri povrchovom poranení rúk, nôh, 

prstov  

  

Pohyb a pobyt v prírode  

• určovanie hraníc SR a susediacich štátov na mape určovanie nadmorských výšok na 

mape okolia jednoduchý odhad krátkych vzdialeností  

• jednoduchý náčrt pochodu, kresba okolia stanovišťa - panoráma čítanie z mapy - 

podľa farieb a topografických značiek určovanie svetových strán na mape a podľa 

mapy  

• starostlivosť o lesné zvieratá a vtáctvo  

• význam čistého ovzdušia pre človeka a prírodu zásady uhasenia ohniska  

  

Regionálna výchova (RGV)  

Prierezová téma Regionálna výchova úzko súvisí s prierezovou témou multikultúrna výchova, 

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

kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky.  

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

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

a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.  

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

činnosti, ktoré sa viažu na konkrétnu obec alebo región.  
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Regionálna kultúra zahŕňa v sebe lokálne a regionálne kultúrne dedičstvo, ako aj živé 

kultúrne prejavy fungujúce v každodennom živote, pri sviatkoch a slávnostiach.  

Regionálna kultúra nadväzuje na regionálne kultúrne tradície a pokladá ich za dôležitú súčasť 

historickej pamäte i za zdroj identity obce alebo regiónu.  

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra obsahuje tri tematické celky:  

1. Môj rodný kraj,  

2. Objavujeme Slovensko,  

3. Tradičná ľudová kultúra.  

 Spôsob ako môžeme prierezovú tému realizovať :  

• beseda odborníkom – pracovník múzea, historik  

• beseda so seniormi obce – pamätníci významných udalostí a dejín obce  

• tvorivé dielne so seniormi – tradičné remeslá, ručné práce  

• exkurzia za pamiatkami regiónu a obce – Tekov, kaštieľ Migazziovcov  

•  návšteva regionálnych múzeí, galérií, pamiatok, pamätných izieb,...  

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

dielne, darčeky ku Dňu matiek, k zápisu....  

• multimediálne spracovanie danej témy – prezentácia, video,  

• výtvarné spracovanie danej témy,  

• rozhovor, beseda v triede,  

• realizácia triedneho a školského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska v speve 

ľudovej piesne,  

• mimočítankové čítanie – povesti a báje o obci, regióne,  

• zapojenie sa do súťaže Šaliansky Maťko v prednese povesti – regionálna povesť,  

• účasť na aktivite obce: Ochutnávke jedál starých materí   

  

 

Slovenský jazyk a literatúra  

Témy RGV  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Naša škola  Komunikačné  Komunikačné  Vybrané slová     

 prostriedky  prostriedky    

Tradície a sviatky v 

obci  
Prišla jar   Fašiangové časy       

Naše mesto, história Domov, domovina   Domov, domovina   Abeceda   

Vybrané slová   
  

Príroda okolo nás  Zima   Koľko dní je do 

Vianoc  
Povesť     

Ľudová kultúra  Ľudové hádanky   Ľudová rozprávka   Ľudová rozprávka     

Tradície, zvyky a 

remeslá v našom 

regióne  

    Povesť Vybrané 

slová   
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Prírodné a 

historické 

pamätihodnosti 

mesta  

      Rozhlas   

Dialóg   

Rozvíjať cit ku 

kráse ľudového 

umenia  

      Veľká noc   
Vianoce Morena   

  

Výtvarná výchova  

Témy RGV  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Naša škola  Podnety fotografie   Podnety fotografie   Podnety výtvarného 

umenia   
  

Tradície a sviatky v 

obci  
Podnety dizajnu 

remesiel   
Podnety tradičných 

remesiel   
    

Naša obec, história   Škola v galérii     Podnety výtvarného 

umenia   
  

Príroda okolo nás  Podnety moderného 

výtvarného umenia   
Podnety moderného 

výtvarného umenia   
Podnety moderného 

výtvarného umenia   
  

Ľudová kultúra  Podnety architektúry   Podnety architektúry   Podnety architektúry     

Tradície, zvyky a 

remeslá v našom 

regióne  

    Podnety fotografie     

Prírodné a 

historické 

pamätihodnosti 

mesta  

      Výtvarný jazyk - 

kompozičné princípy  

Rozvíjať cit ku 

kráse ľudového 

umenia  

      Podnety rôznych 

oblastí poznávania 

sveta   

Vlastiveda  

Témy RGV  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Naša škola      Moja obec    

Tradície a sviatky v 

obci  
        

Naša obec, história     Moja obec    

Príroda okolo nás      Moja obec    

Ľudová kultúra      Moja obec    

Tradície, zvyky a 

remeslá v našom 

regióne  

    Moja obec    
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Prírodné a 

historické 

pamätihodnosti 

obce 

      Slovensko  

Rozvíjať cit ku 

kráse ľudového 

umenia  

      Výlety po Slovensku  

  

Hudobná výchova  

Témy RGV  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Naša škola  Hlasová činnosť   Percepčné činnosti   Nácvik slov. ľud. 

piesne   
  

Tradície a sviatky v 

obci  
Hudobno-pohybové  

činnosti   

Hudobno-pohybové  

činnosti   
    

Príroda okolo nás  Inštrumentálne 

činnosti   
Inštrumentálne 

činnosti   
Krátke hlasové, 

intonačno-rytmické a 

sluchové cvičenia   

  

Ľudová kultúra  Hudobno-pohybové  

činnosti   

Hudobno-pohybové  

činnosti   
    

Tradície, zvyky a 

remeslá v našom 

regióne  

    Percepčné činnosti     

Prírodné a 

historické 

pamätihodnosti 

mesta  

      Vokálno-intonačné a 

inštrumentálne 

činnosti   

Rozvíjať cit ku 

kráse ľudového 

umenia  

      Vokálno-intonačné a 

inštrumentálne 

činnosti   

 

 

 

Telesná a športová výchova  

Témy RGV  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Naša škola  Aktivity v prírode a  
sezónne pohybové  

činnosti   

Aktivity v prírode a  
sezónne pohybové  

činnosti   

Aktivity v prírode a  
sezónne pohybové  

činnosti   

  

Tradície a sviatky v 

obci  
Hudobno-pohybové  

a tanečné činnosti   

Hudobno-pohybové  

a tanečné činnosti   
    

Príroda okolo nás  Aktivity v prírode a  
sezónne pohybové  

činnosti   

Aktivity v prírode a  
sezónne pohybové  

činnosti   

Aktivity v prírode a  
sezónne pohybové  

činnosti   

  

Ľudová kultúra  Základné pohybové  

činnosti   

Kreatívne a estetické 

pohybové činnosti   
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Tradície, zvyky a 

remeslá v našom 

regióne  

    Aktivity v prírode a  
sezónne pohybové  

činnosti   

  

Rozvíjať cit ku 

kráse ľudového 

umenia  

      Kreatívne a estetické 

pohybové činnosti   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN 

  

  

Vzdelávacia  

  oblasť  

  

Vyučovací predmet  

  

  

  

 

Ročník  

  

 

1.  2.  3.  4.  Ʃ  

  

 Jazyk a  

komunikácia   

Slovenský jazyk a literatúra  9  8 +1 7 +1 7 +1 31 +3 

Prvý cudzí jazyk      1      1 3  3    6 +2 

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

práca s  

informáciami  

Informatika   0  0 1  1  2  

 Človek a  

príroda  

Prvouka  1  2   0 0  3  

Prírodoveda   0  0 1  2  3  

 Človek a  

spoločnosť  

Vlastiveda   0  0 1  2  3  

  

Človek a  

hodnoty  

Etickávýchova/Náboženská 

výchova  

1/1 

 

  

0 

 

1  

0 

 

1 

0 

 

1  

0 

 

4  

Človek a  svet 

práce  

Pracovné vyučovanie  0  0 1  1  2  

  

Umenie a  

kultúra  

Hudobná výchova  1  1  1  1  4  

Výtvarná výchova  2  2  1  1  6  

  

Zdravie  a 

pohyb  

Telesná a športová výchova  2  2  2  2  8  

  Základ  20  20  23  25  88  

  Voľné (disponibilné) 

hodiny  

2  3   2  1  8  

  Spolu  22  23  25  26  96  

 

 

Popis realizácie : 

Učebný plán je realizovaný v rámci týždenného rozvrhu vyučovacích hodín. Voliteľné  hodiny 

v učebnom pláne sú rozvrhnuté nasledovne: 

1. ročník ANJ  1 hodina týždenne , MAT navýšená 1 hodina týždenne 

2. ročník ANJ 1 hodina týždenne,  MAT   navýšená 1 hodina týždenne  , SJL navýšená 1 hodina 

týždenne   

3. ročník SJL navýšená 1 hodina týždenne , MAT   navýšená 1 hodina týždenne   

4. ročník SJL navýšená 1 hodina týždenne 

Pri vyučovaní NAV  sa vytvárajú skupiny s počtom žiakov najviac 20  

NAV 1. a 2. ročník spojené  

NAV 3. a 4. ročník spojené  

TSV 1.a 2. ročník  spojené triedy 

TSV 3. a 4. ročník spojené triedy  

 



 

  

40  

  

 

 

DODATOK č. 3 

                                                         k štátnemu vzdelávaciemu programu 

schválenému Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 

2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 

 

                      „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“ 

 

                                                                          SCHVÁLILO 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 4. 4. 2019 pod 

číslom 2019/4559:1-A1010 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy 

                               s platnosťou od 1. 9. 2019 začínajúc 1. až 3. ročníkom 

Poznámky  

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

č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa 

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

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

praktických zručností žiakov.  

2. Vo vyučovacom predmete technika riaditeľ školy zohľadní personálno-odborné a 

materiálno-technické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy 

tematických celkov Technika a Ekonomika domácnosti. 

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

programu. Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na: 

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

vzdelávacieho programu; 

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

predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov 

zavedených do vyučovacej praxe; 

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

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

vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych vzdelávacích programov; 

d. špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno- 

vzdelávacími potrebami. 

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

využije voliteľné (disponibilné) hodiny v primárnom vzdelávaní na posilnenie uvedeného 

predmetu. 

5. V primárnom vzdelávaní sa podľa výberu žiaka a možností školy v predmete prvý cudzí 

jazyk vyučujú tieto cudzie jazyky: anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský 

jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk. Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť 

žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí jazyk jeden z jazykov: anglický jazyk, francúzsky jazyk, 

nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk podľa možností školy a záujmu 

žiakov, najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne; a ak si žiak nevybral anglický jazyk ako prvý 

cudzí jazyk, musí si ho v 7. – 9. ročníku vybrať ako druhý cudzí jazyk, a to najmenej 2 

vyučovacie hodiny týždenne, ktoré mu je škola povinná z rámca voliteľných hodín zabezpečiť. 

6. Škola môže poskytovať vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. 
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Celkový týždenný počet vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22 hodín. Učebný plán 

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

konkrétnej skupiny žiakov, vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov pre predprimárne 

vzdelávanie a primárne vzdelávanie. 

7. Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie 

a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých 

vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích 

predmetov za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku 

primeranosti.  

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

kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roku. 

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

predmet športová príprava. 

10. Škola môže po prerokovaní v rade školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť 

vyšší 

celkový počet hodín, najviac však na 108 hodín na 1. stupni a na 161 hodín na 2. stupni. Ak 

sa 

škola rozhodne zvýšiť počet hodín, tieto sú financované z vlastných zdrojov. 

11. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným 

znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením 

špecifík podľa bodu 7.1. 

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

12. Škola využije v 9. ročníku pri tvorbe školského vzdelávacieho programu jednu hodinu 

z voliteľných (disponibilných) hodín na posilnenie vyučovacieho predmetu dejepis. 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 4. 4. 2019 

pod číslom 2019/4559:1-A1010 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné 

školy s platnosťou od 1. 9. 2019.“ 

 

 

 

 

  

  

  


