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Učebný plán pre 3. A 4. Ročník, 7. A 8. Ročník 

Zavedenie 2. CJ, predmety čitateľská a matematická  

gramotnosť 

Plán finančnej gramotnosti pre 1. stupeň 

Zavedenie 3. hodiny dejepisu v 9. ročníku v zmysle dodatku ŠtVP.  

Zníženie počtu hodín NEJ v 9. ročníku z troch na 2. 

Zmena učebného plánu pre 1. ročník 

Projekt ,,Inklúziou pre lepšiu školu" – nové pracovné miesta: 

 asistent učiteľa, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg 

Projekt Supertrieda 

Rekonštrukcia kotolne 

Projekt Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníkov 

revidované od 1. 9. 2018 Zmena hodnotenia a klasifikácia žiakov v 2. – 4. ročníku (známkovanie) 

Zavedenie predmetu RŠF a TKC pre žiakov so ŠVVP 

Všeobecná trieda s rozšírenou športovou prípravou 

 

revidované od 1. 9. 2020 Zaradenie možnosti dištančného a online vzdelávania v prípade pandemického 

stavu.  

Pokračovanie v realizácii projektu EÚ „Inklúziou pre lepšiu školu“ s cieľom 

vybudovať kvalitný inkluzívny tím na škole (sociálny pedagóg(1), školský 

špeciálny pedagóg (1), asistenti učiteľa (3 AU)...) s cieľom skvalitniť prácu s 

integrovanými žiakmi  so špecifickými poruchami učenia i s nadanými žiakmi 

 skvalitňovanie metód práce. Po ukončení projektu zapojenie ZŠ do národného 

projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ od decembra 2020 

Zavedenie slovného hodnotenia v 1. ročníku 

Ukončenie projektu ,,Revitalizácia odborných učební“ – otvorenie nových 

odborných učební – učebňa cudzích jazykov, chemicko-biologické laboratórium, 

učebňa techniky, žiacka knižnica. 

Učebné osnovy TSV 
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od októbra 
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Revízie elektrospotrebičov. 

Zavedenia známkovania v 1. ročníku. 

Zapojenie do dobrovoľného testovania žiakov 5. roč. – Komparo. 

Pokračovanie v projekte ,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ 

s cieľom skvalitniť prácu s individuálne začlenenými žiakmi – 1 špeciálny 

pedagóg, 3 AU.  

Vybudovanie 2 nových tried na 1. stupni, zakúpenie lavíc a stoličiek pre žiakov 

2. st. (2 triedy). 

Zapojenie sa do projektu ,,Školský digitálny koordinátor“ 

Úprava rozvrhu s cieľom zabrániť miešaniu  sa žiakov rozličných tried počas 

pandémie. 

Zapojenie sa do projektu ,,Spolu múdrejší 3“ s cieľom vyrovnať rozdiely vo 

vedomostiach žiakov a eliminovať riziko opakovanie ročníka v dôsledku 

pandemickej situácie. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Všeobecná charakteristika školy 

1.1 Veľkosť školy 

 Základná škola s materskou školou Brusno sa nachádza v prekrásnom prírodnom prostredí 

v údolí Hrona, obklopenom hrebeňmi Nízkych Tatier a Veporských vrchov, v severovýchodnom cípe 

Banskobystrického kraja. Je plne organizovanou školou s právnou subjektivitou.  

Hlavnou činnosťou školy je výchova a vzdelávanie žiakov vo veku 6 až 15 rokov v povinnej 

desaťročnej školskej dochádzke. Škola ponúka kvalitnú výchovu a vzdelávanie a snahou je, aby úroveň 

vzdelávania aj napriek spoločenským trendom nepoklesla. Od školského roku 2011/2012 rozvíjame 

projekt Športových tried na 2. stupni so zameraním na futbal, volejbal a atletiku.    

 Našu základnú školu a materskú školu navštevuje približne 300 žiakov. Sme spádovou školou 

pre žiakov z Pohronského Bukovca a od 5. ročníka i pre žiakov z Medzibrodu, ale máme aj žiakov 

z okolitých dedín. Na škole pôsobí približne 40 pedagógov, medzi ktorými je výchovný poradca,  

asistenti učiteľa, špeciálny pedagóg a kňaz vyučujúci náboženskú výchovu.  

 Ku škole patria 3 budovy: budova pre 1. stupeň, školský klub detí a školskú jedáleň. Druhá – 

centrálna – budova je určená žiakom 2. stupňa, 3. budova patrí medzi najnovšie z hľadiska výstavby 

a nachádza sa v nej moderná telocvičňa. Cez prestávky majú žiaci k dispozícii bufet.  

Na 1. aj na 2. stupni máme odbornú učebňu informatiky, učebňu cudzích jazykov a školskú knižnicu. 

Okrem modernej telocvične sa môžeme popýšiť futbalovým ihriskom s umelou trávou a  tartanovou 

dráhou, ktoré žiaci využívajú nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj v popoludňajších hodinách 

počas krúžkov alebo v čase svojho voľna.  

 

1.2 Charakteristika žiakov 

 Škola je spádovou školou pre obec Pohronský Bukovec, do 5. ročníka prichádzajú žiaci 

z Medzibrodu. Približne 20 žiakov je z okolitých obcí a títo navštevujú športové triedy.        

Už niekoľko rokov pôsobia na škole asistenti učiteľa, ktorí pomáhajú individuálne začleneným 

žiakom pri prekonávaní rozličných bariér a veľkým prínosom je práca špeciálneho pedagóga.  

Od 5. ročníka máme všeobecnú a športovú triedu. Športové triedy navštevuje približne 60 

žiakov. Títo žiaci v popoludňajších hodinách navštevujú volejbalové, futbalové a atletické tréningy 

v rôznych kluboch. Naša škola však úzku spoluprácu najmä s volejbalovým klubom VK Pirane Brusno 

a s FK Brusno.   

 



 

 

1.3 Charakteristika pedagogického zboru  

V základnej škole pracuje profesionálne zdatný tím pedagógov, ktorí spĺňajú kvalifikačné 

predpoklady. Keďže naša škola patrí počtom žiakom k stredne veľkým školám, nie je možné, aby boli 

všetky predmety vyučované odborne. Napriek tomu sa môžeme pochváliť takmer 100% odbornosťou 

pedagogického zboru. Pedagogickí zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú vzdelávaní, seminárov a 

kurzov organizovaných metodicko-pedagogickými centrami alebo inými inštitúciami. Vedenie školy 

a učitelia cudzích jazykov sa zapájajú do rôznych projektov, zameraných na získanie študijného pobytu 

v zahraničí. O ich úspešnosti svedčia študijné pobyty v Poľsku,  Nemecku či Anglicku. Pri prijímaní 

nových zamestnancov kladieme dôraz na odbornosť, kvalifikovanosť, ochotu odborného rastu, 

schopnosť kreatívne a moderne myslieť. Je samozrejmosťou, že väčšina učiteľov využíva vo svojom 

predmete informačno-komunikatívne technológie a je držiteľom osvedčenia o schopnosti pracovať 

s počítačom a internetom. Na škole pracuje koordinátor pre enviromentálnu výchovu, koordinátor 

drogovej prevenci, koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu,  koordinátor informatizácie, 

výchovný poradca a koordinátor pre športové triedy. V športových triedach pracujú kvalifikovaní 

tréneri.      

Máme záujem pracovať so žiakmi talentovými ako i so žiakmi zo sociálne znevýhodneného 

prostredia alebo so žiakmi s rôznymi poruchami učenia a správania. Pre týchto žiakov, ale aj ostatných 

žiakov a ich rodičov sú k dispozícii výchovná poradkyňa a školský špeciálny pedagóg, ktorí sa 

pravidelne zúčastňujú vzdelávaní a kurzov, aby mohli poskytnúť najnovšie informácie pri riešení 

osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrebách žiakov. Úzko spolupracujú 

s centrami špeciálno-pedagogického poradenstva a centrami pedagogicko-psycologického poradenstva 

v Banskej Bystrici, monitorujú žiakov, spolupracujú s triednymi učiteľmi, ale aj ostatnými pedagógmi.  

V ŠKD sú 3 oddelenia, v ktorých vychovávajú 3 vychovávateľky.  

 

1.4 Organizácia prijímacieho konania 

 Primárne vzdelávanie 

Na primárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie plnenia povinnej školskej 

dochádzky podľa § 20 zákona 245/2008 zb. Zápis do 1. ročníka sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý 

predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú dochádzku. 

 Nižšie stredné vzdelávanie  



Vedenie školy nemá špecifické požiadavky na žiakov v prijímacom konaní na nižšie stredné 

vzdelávanie okrem žiakov do športových tried. Žiaci do športových tried sú prijímaní na základe § 105 

ods. 1 a 3 zákona 245/2008 zb. (školský zákon).  

1.5 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Spolupráca s partnerskými organizáciami je nevyhnutnou podmienkou pre správne fungovanie 

školy. Aktívne spolupracujeme s futbalovým oddielom, volejbalovým klubom,  DHZ, so slovenským 

skautingom, so zväzom protifašistických bojovníkov. Pre zrealizovanie krúžkovej činnosti 

spolupracujeme s centrom voľného času, ktoré je súčasťou  školy a so Základnou umeleckou školou 

v Brusne. Dôležitou súčasťou spolupráce, riešenia problémov a príprave rôznych aktivít (Musikstar, 

Mikuláš, Vianočná besiedka, Deň matiek, vianočné trhy, školská akadémia) kladieme dôraz na 

spoluprácu s radou školy a rodičovským združením. Škola má vlastnú webovú stránku. Každý rok sa 

zapájame do rôznych športových a vedomostných súťaží.  

Okrem povinných predmetov ponúkame našim žiakom pestrú mimoškolskú činnosť 

v popoludňajších hodinách. Každý rok si môžu žiaci vybrať v priemere z 10-tich záujmových krúžkov, 

ktoré ponúkame prostredníctvom našich, ale i externých zamestnancov. Sú to krúžky športové, 

technické, humanitné, prírodovedné a umelecké. Oblasť krúžkových a voľnočasových aktivít tvorí 

veľmi silnú stránku školy a v tomto smere sme škola s tak bohatým a pestrým programom pre deti 

a žiakov. Každoročne organizujeme lyžiarske kurzy v okolí, ale aj týždňové pobyty, plavecké kurzy, 

školu v prírode. Pobytový lyžiarsky kurz je primárne určený žiakom     7. ročníka. V prípade, že žiak 

nemohol absolvovať tento kurz v 7. roč., napr. zo zdravotných dôvodov, je možné zúčastniť sa ho vo 

vyššom ročníku. Taktiež sa môže žiak zúčastniť pobytového lyžiarskeho kurzu viackrát, ale len raz 

môže čerpať dotáciu z ministerstva. Školu v prírode spravidla absolvujú žiaci 4. ročníka. V prípade 

nízkeho počtu žiakov v ročníku môžu byť spojené 2 ročníky spolu. Na 1. stupni je organizovaný pre 

žiakov dochádzkový lyžiarsky kurz, spravidla pre 2. ročník a tretiaci sa zúčastňujú plaveckého kurzu.    

V priebehu školského roka realizujeme rôzne besedy na aktuálne témy a zúčastňujeme sa 

výchovných koncertov. 

Priebežne sa zapájame do projektov vyhlásených Európskou úniou, Ministerstvom školstva SR, 

Ministerstvom hospodárstva, UEFA, ale aj inými nadáciami a organizáciami. 

 

1.6 Dlhodobé projekty 

Naša škola využíva možnosti zapojenia sa do týchto projektov a programov: 

Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách 



Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety 

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno – patologických javov 

v školskom prostredí 

Komparo 

Škola podporujúca zdravie 

Národný program boja proti drogám 

Matematický klokan 

Talentída 

Supertrieda 

Európsky deň jazykov 

Medzinárodný deň školských knižníc 

Záložka do knihy spája  slovenské školy 

Enviromentálne projekty – podľa aktuálnej ponuky 

Inklúziou pre lepšiu školu 

Revitalizácia odborných učební 

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. 

Školský digitálny koordinátor 

Spolu múdrejší 3 

 

Reaguje a vypracováva aj projekty, ktoré ponúkajú rozličné spoločenské, kultúrne, športové 

organizácie či firmy s cieľom skvalitnenia modernizácie školy. 

 

Dlhodobo sa zapájame do rôznych vedomostných, kultúrnych a športových súťaží: 

Matematická olympiáda                                                     Futbal 

Pytagoriáda                                                                        Volejbal 

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry                        Floorbal 

Olympiáda v anglickom jazyku 

Geografická olympiáda 

Hviezdoslavov Kubín 

Biologická olympiáda 

Matematický klokan  

Ľupčianskyčitárik 

 



1.7 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 Ku škole patria 3 budovy: budova pre 1. stupeň, školský klub detí,  školskú jedáleň a materskú 

školu. Druhá – centrálna – budova je určená žiakom 2. stupňa, 3. budova patrí medzi najnovšie 

z hľadiska výstavby a nachádza sa v nej moderná telocvičňa. Cez prestávky majú žiaci k dispozícii 

bufet. V areáli školy sa nachádza ihrisko s umelou trávou a tartanová dráha. 

Máme zriadenú odbornú učebňu informatiky, v ktorej je 15 počítačov napojených na internet.. 

Učitelia majú k dispozícii  interaktívne tabule a  dataprojektory.  Od septembra 2020sa nám vďaka 

projektu Revitalizácia odborných učební podarilo zriadiť ďalšie odborné učebne ako je jazyková 

učebňa, chemicko-biologické laboratórium,  učebňa techniky a žiacka knižnica.  

Vybavenie kabinetov a tried nie je postačujúce,  je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať 

za modernejšie, nakoľko mnohé ešte pochádzajú z prvotného vybavenia školy.  Finančné prostriedky na 

ich zakúpenie sa snažíme získať najmä z rôznych projektov, do ktorých sa zapájame.  

Škola má zabezpečený bezbariérový prístup a úpravy tried pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami.   

Vo všetkých budovách školy je potrebná výmena komínov, výmena osvetlenia v spoločných 

priestoroch (chodby, toalety),   ďalej je potrebné pokračovať  v opravách vnútorných omietok, 

hygienické maľovanie priestorov školy. Hoci máme zriadenú odbornú učebňu informatiky, je potrebné 

zakúpiť nové počítače ako aj počítače do zborovní pre pedagogických a odborných zamestnancov školy.  

V školskej jedálni  a kuchyni je potrebná väčšia rekonštrukcia. V jedálni je potrebné vymeniť 

podlahu  a zakúpiť nový nábytok – jedálenské stoly a stoličky. V kuchyni treba riešiť problém so 

vzduchotechnikou.   

Čo sa týka vonkajších opráv, škole by pomohli: 

- Vybudovanie vonkajšieho altánku – učebne - , ktorý by slúžil v dopoludňajších hodinách na 

vyučovanie predmetov von (najmä ETV, BIO, GEG), v popoludňajších hodinách ako úkryt 

pred slnkom pre žiakov v ŠKD, 

- Uzamykanie školského areálu počas vyučovania, ale aj po vyučovaní. Výšila by sa tak 

bezpečnosť žiakov hrajúcich sa von (deti MŠ a žiaci v ŠKD) a zabránilo by sa aj vandalizmu 

počas víkendu.  

- Škola ako aj materská škola nutne potrebuje vybudovanie parkovacích miest pre 

zamestnancov školy, ale aj rodičov, ktorí prinášajú deti do školy a škôlky. Mnoho rodičov 

vchádza autom do školského areálu, čím je ohrozená bezpečnosť detí.  

- Najväčším problémom je nedostatok priestoru pre  ŠKD, MŠ a 1. stupeň. Z dôvodu 

zvyšujúceho sa počtu detí a  žiakov má materská škola nepostačujúce priestory pre počet 



žiakov. Z tohto dôvodu im boli uvoľnené triedy z 1. stupňa. V škole sme síce vybudovali 2 

nové triedy, ale museli sme zrušiť malú telocvičňu, ktorá teraz chýba a to najmä žiakom 

v ŠKD počas nepriaznivého počasia. Tento problém sa javí ako neprekonateľný. Je potrebné 

riešiť ho so zriaďovateľom. Ako vhodné a vysoko potrebné sa javí vybudovanie novej 

materskej školy. Uvoľnené priestory by sa využili na zariadenie školského klubu a kabinetov 

pre pedagogických zamestnancov.   

 

1.8 Škola ako životný priestor 

Centrálna budova školy oslávila už  55 rokov od svojho otvorenia. Počas tohto obdobia sa 

vymenila najskôr nová strecha, ale aj ostatné priestory prešli kompletnou rekonštrukciu. Celkovou 

renováciou sa stala škola modernou, prevádzkovo efektívnou, esteticky príjemnou, čo má určite 

pozitívny vplyv na žiakov i zamestnancov. Vedenie školy sa snaží, aby sa žiaci i učitelia cítili v škole 

dobre a príjemne a verí, že v nových priestoroch sa upevní rodinná atmosféra, ktorá na škole prevláda.    

 

1.9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní   

Okrem výchovy a vzdelávania kladieme veľký dôraz na bezpečnosť žiakov. Každý rok sú žiaci 

na začiatku školského roku poučení o pravidlách bezpečnosti a ochrane zdravia počas vyučovania. 

V prípade, že sa realizuje výlet alebo exkurzia, taktiež sú žiaci poučení triednym učiteľom. O zdravie a 

bezpečnosť žiakov sa starajú na hodinách všetci učitelia, cez prestávky dozor konajúci učitelia. Na škole 

máme dvoch vyškolených zdravotníkov pre 1. a 2. stupeň. Samozrejme aj ostatní učitelia sú 

oboznámení s bezpečnosťou pri práci a pri rôznych krízových situáciách. So správaním sa počas 

rôznych krízových situácií (vyhlásenie poplachu, požiar, ...) sú žiaci oboznámení počas účelových 

cvičení, ktoré pravidelne organizujeme.    

Školenia BOZP zamestnancov sa vykonávajú v súlade s plánom BOZP. Školenie zabezpečuje 

externý zamestnanec. Revízie zariadení sú v súlade s plánom podľa platných noriem a zákonov.  

 

1.10 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov má veľký dopad na celkovú úroveň kvality 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Podrobný a konkrétny plán je vypracovaný v Pláne kontinuálneho 

vzdelávania.  

Ciele tohto systému: 

- uvádzať začínajúcich učiteľov do praxe, 

- udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) 



   pedagogických zamestnancov, 

- motivovať zamestnancov k neustálemu sebavzdelávaniu, vzdelávaniu  

  a zdokonaľovaniu si profesijnej spôsobilosti, 

- zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre  

   tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod., 

- pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 

   školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov,  

    tvorba pedagogickej dokumentácie atď., 

- pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 

   prostriedkami, multimédiami a výpočtovou technikou, 

- pripravovať zamestnancov na získanie 1. a 2. atestácie. 

 

1.10.1 Čiastkové ciele vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania 

1. Adaptačné vzdelávanie  - umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností 

samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré nezíska 

absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore 

poskytujúcom žiadaný stupeň vzdelania. Je určené pre začínajúcich pedagogických a odborných 

zamestnancov školy alebo školského zariadenia. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity. 

 

2. Aktualizačné vzdelávanie -  poskytne aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si 

profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie. Za tento typ 

vzdelávania sa získavajú kredity. 

 

3. Inovačné vzdelávanie - umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné kompetencie 

potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti. Za 

tento typ vzdelávania sa získavajú kredity, okrem funkčného inovačného vzdelávania, za ktoré sa 

kredity nezískavajú. 

 

4. Špecializačné vzdelávanie - zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na výkon 

špecializovaných činností. Pedagogickým zamestnancom – špecialistom je triedny učiteľ, výchovný 

poradca, kariérový poradca, uvádzajúci pedagogický zamestnanec, vedúci predmetovej komisie, vedúci 

metodického združenia alebo vedúci študijného odboru, koordinátor informatizácie, iný zamestnanec 

vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom, napríklad poradca pre vzdelávanie 



prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, koordinátor prevencie. 

Odborným zamestnancom – špecialistom je uvádzajúci odborný zamestnanec, supervízor, iný 

zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom napríklad koordinátor prevencie, 

výchovný poradca, kariérový poradca. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. 

 

5. Funkčné vzdelávanie - umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností 

vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo 

vedúcim odborným zamestnancom je riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, 

vedúci vychovávateľ, vedúci odborného útvaru ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný 

zamestnanec ustanovený podľa osobitného predpisu. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.  

 

6. Kvalifikačné vzdelávanie - umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie 

kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho 

aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. 

 

 

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy  a vzdelávania 

2.1 Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 Hlavným cieľom školy je kalokagatia – všestranný, harmonický rozvoj jedinca po stránke 

duševnej i telesnej. Pre napĺňanie cieľov budeme brať ohľad nato, že každý jedinec má inéschopnosti, 

predpoklady a je individualita. Treba mu vytvoriť podmienky pre jeho rast a rozvoj tak, aby sa mohol 

realizovať v tej oblasti, pre ktorú má schopnosti, predpoklady a ktorá ho napĺňa. Chceme vytvoriť školu, 

do ktorej budú žiaci chodiť radi, v ktorej bude panovať rodinná a priateľská atmosféra a na ktorú budú 

naši žiaci spomínať v dobrom. Z tohto dôvodu im ponúkame kvalifikovaný pedagogický zbor, málo 

žiakov v triedach, rôzne mimoškolské aktivity, organizovanie poznávacích pobytov a mnohé ďalšie 

aktivity. Na splnenie cieľov bude našou prioritou vytvorenie dobrej klímy kolektívov tried, 

predovšetkým vzťahov tak, aby sa v kolektívoch tried rozvíjalo sebapoznanie a sebahodnotenie žiakov. 

Dôraz budeme klásť na vzájomnú komunikáciu a rešpektovanie sa tak, aby každý žiak prežil úspech.       

Našou víziou je vyprofilovať, skvalitniť, zmodernizovať systém výchovno-vzdelávacieho procesu 

uplatňovaním nových netradičných, moderných metód riadenia práce v škole - Inkluzívna škola.  

Inkluzívne vzdelávanie predstavuje spôsob edukácie v bežných školách, ktorého podstatou je právo 

každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie, s kladením dôrazu na búranie bariér v školstve, ktoré 



znemožňujú rovnocenný prístup ku vzdelávaniu. Skvalitniť podmienky práce pre výchovno – 

vzdelávací proces na základnej škole. 

Realizácia inkluzívneho vzdelávania podporuje vznik vzťahov novej kvality. Pričom vedenie školy 

a učitelia prihliadajú na kultúrnu identitu, rodovú rovnosť, jazykové vybavenie, špeciálne potreby a iné 

individuálne danosti detí a podnecujú kritické myslenie pre akceptáciu inakosti má šancu obohacovať 

všetky deti, keďže prítomnosť rôznorodosti a spoločná socializácia vytvárajú priestor pre toleranciu na 

školách. 

 

Školský vzdelávací program Základnej školy s materskouškolou Brusno je vypracovaný tak, aby žiaci 

v zmysle zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov: 

- získali vzdelanie podľa ŠkVP 

- nadobudli kompetencie v nasledovných oblastiach:  

٠ komunikačných schopností a zručností, 

٠ ústnych a písomných spôsobilostí, 

٠ využívanie IKT,  

٠ komunikácie v materinskom jazyku, 

٠ komunikácie   v cudzom jazyku,  

٠ matematickej gramotnosti, 

٠ prírodných vied a technológií, 

٠ sociálnych  kompetencií, 

٠ občianskych a kultúrnych kompetencií; 

- naučili sa správne identifikovať,  analyzovať a riešiť problémy;   

- rozvíjali si manuálne, tvorivé, umelecké psychomotorické zručnosti;  

- posilňovali si úctu k rodičom, k starším i k sebe navzájom, ako aj ku kultúrnym a národným  

  hodnotám a tradíciám štátu, ktorého sú občanom;   

- získali úctu k ľudským právam a základným slobodám a navzájom ich aj uplatňovali; 

- pripravili sa na život v tolerancii v duchu porozumenia a znášanlivosti; 

- naučili sa kooperatívne a tímovo pracovať a preberať na seba zodpovednosť;  

- chránili si svoje zdravie; 

- rešpektovali sa navzájom a naučili sa asertívnej komunikácii. 

 

Cieľom práce so žiakmi školy bude pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného 

sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Zameriame sa na vzbudenie záujmu žiakov o svoje okolie, 



v ktorom sa škola nachádza. Zavedením predmetu regionálna kultúra chceme rozšíriť poznatky 

o histórii, geografii, obyvateľstve, prírodných zvláštnostiach, ľudových zvykoch a tradíciách 

a kúpeľníctve v našom regióne. V spolupráci s rodičmi bude škola viesť žiakov   k samostatnosti, 

tvorivosti a zodpovednosti za svoje konanie. Neodmysliteľnou súčasťou našej práce je podpora 

talentovaných detí, rozvíjať osobnosť a záujmy žiaka. 

 

2.2 Zameranie školy 

 Naša škola je kmeňovou školou pre žiakov 3 obcí – Brusna, Pohronského Bukovca 

a Medzibrodu. Posledné roky k nám však začali chodiť aj žiaci z Banskej Bystrice alebo iných 

susedných dedín. Ich príchod súvisí najmä so zriadením športových tried, v ktorých sa venujeme 

talentovaným žiakom so zameraním na futbal, volejbal a atletiku. V každom ročníku máme ale aj 

všeobecnú triedu bez zamerania. V nešportových triedach umožňujeme vzdelávanie všetkým deťom 

berúc do úvahy ich možnosti a schopnosti.  Snažíme sa ich prilákať výučbou cudzích jazykov 

a modernou telocvičňou, atletickým areálom. Napriek tomu je však zameranie školy viac všeobecné, 

pretože v súčasnej dobe chce čoraz viacej našich žiakov pokračovať v štúdiu na stredných školách 

s maturitou. Naším cieľom je čo najlepšie pripraviť žiakov na toto štúdium po všetkých stránkach.     

Spektrum škôl, na ktoré odchádzajú žiaci študovať je široké, preto sa v ich príprave zameriame na 

čo najlepšie zvládnutie tých predmetov, z ktorých vedomosti budú potrebovať takmer na všetkých 

školách, a tými sú matematika, slovenský jazyk, cudzie jazyky a práca s IKT.  

V ostatných predmetoch kladieme dôraz na to, aby žiaci získali všeobecný prehľad, vedeli o danej 

problematike komunikovať, vyhľadávať o ňom informácie a zatriediť ich.  

Aktivity školy v edukačnom procese i mimoškolskej činnosti sú nasmerované na plnenie 

nasledovných úloh a cieľov: 

- stredobodom záujmu je náš žiak, v ktorého prospech pracuje tím pedagogických  

  i nepedagogických zamestnancov,  

- uplatnenie žiaka v ďalšom živote považujeme aj za výsledok našej práce, 

- dôraz kladieme na bezpečnosť, zdravie, ekológiu prostredia, 

- veľký dôraz kladieme na kvalitu a zlepšovanie kvality edukačného procesu, 

- podporujeme talentovaných žiakov, 

- venujeme pozornosť efektívnej integrácii žiakov. 

Škola poskytuje podľa zákona 245/2008 Z.z. základné vzdelanie, ktoré sa člení na: 

a) primárne vzdelávanie (ISCED 1) – žiak ho získa úspešným absolvovaním posledného ročníka 

ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy alebo ho 



získa žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy. Dokladom 

o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

b) nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2) - žiak získa vysvedčenie s doložkou - so špeciálnym 

vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Tým splní podmienku na 

pokračovanie vo vzdelávaní na  vyššom sekundárnom stupni (na všeobecno-vzdelávacom alebo 

odborno-vzdelávacom type stredných škôl), v priebehu ktorého ukončuje povinnú školskú dochádzku. 

Dosiahnutie tohto  stupňa vzdelania je pre všetkých žiakov nevyhnutnou podmienkou pokračovania 

v ďalšom štúdiu. 

Už niekoľko rokov majú žiaci možnosť navštevovať športové triedy so zamerním na futbal, 

volejbal a atletiku. Určite každý z nás vie, že úspechy v športovej oblasti majú nepochybne priaznivý 

vplyv na formovanie ľudskej hrdosti, sebavedomia a v neposlednom rade vedú k spokojnosti. 

Prečo športová trieda? 

Hlavným pilierom nášho školského vzdelávacieho programu je komplexnosť, to znamená, zdravý, 

flexibilný, primerane jazykovo aj vedomostne pripravený mladý človek. Veríme, že spojenie 

všeobecného základného vzdelania s kvalitnou jazykovou a športovou prípravou je predpokladom na 

ďalší plnohodnotný život a zvyšovanie odolnosti voči zložitým situáciám v živote. Okrem toho chceme 

vytvoriť priestor aj pre rozvoj športového nadania a talentu vybraným žiakom. 

Zriadenia športovej triedy sa riadi § 103 – 106 z. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Do športovej triedy sa prijímajúžiaci5. až 9. ročníka 

na základe § 105 ods. 1a 3 zákona 245/2008 zb. (školský zákon).  

Ďalšie kritéria pre prijatie 

1. prijímanie žiakov do športovej triedy sa uskutoční na základe splnenia podmienok 

stanovených riaditeľom školy, 

2. potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti, 

3. záujem o športy futbal, volejbal a atletika, 

4. žiadosť rodičov o zaradenie žiaka do športovej triedy, 

5. doklad o psychologickom vyšetrení. 

Vyhodnotením jednotlivých ktitériiía absolvovaním pohybových testov výberová komisia získa 

informácie o pohybovej zdatnosti uchádzačov pre daný šport. Podľa výsledkov sa stanoví poradie 

uchádzačov do športovej triedy. Riaditeľ školy oznámi na webovej sktránke školy výsledky overenia 

talentu a prijatým žiakom vydá  rozhodnutie o prijatí.  

Zabezpečenie 

- priestorové – telocvičňa a športový areál  ZŠ s MŠ Brusno, futbalový štadión obce Brusno 



- materiálno-technické – ZŠ, zriaďovateľ, ŠK CVČ Brusno  

- personálne – kvalifikovaní tréneri pre jednotlivé športové odvetvia  

Vyradenie žiaka zo športovej triedy 

Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do všeobecnej triedy k polroku alebo 

na konci školského roku po predchádzajúcom upozornení rodičov: 

1. pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy (aktívna účasť na hodinách, účasť na 

poobedňajších tréningoch v kluboch), 

2. pre neuspokojivé správanie, 

3. pre zhoršený prospech v ostatných predmetoch, 

4. na žiadosť zákonného zástupcu zo zdravotných dôvodov. 

 

2.3 Profil absolventa 

Absolvent našej školy by mal byť schopný dobre uplatniť získané vedomosti a zručnosti            v 

zamestnaní a živote, ovládať aspoň jeden svetový jazyk, byť zručný v oblasti práce s IKT, osvojiť si 

metódy štúdia a práce s informáciami, mal by poznať kultúru, umenie, dejiny a prírodu svojho regiónu a 

presadzovať ekologické prístupy pri riešení jeho problémov, byť hrdý na svoje korene, aktívne sa starať 

o svoje psychické a fyzické zdravie pohybom, športom, správnymi postojmi a byť zodpovedný za svoj 

život.  

Stupeň vzdelania: ISCED 1 

 Dĺžka štúdia: 4 roky 

Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu 

ostatného ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie. 

Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho 

sekundárneho vzdelávania alebo adekvátnom stupni viacročného gymnázia. 

 

ISCED 1: 

Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, 

prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudol základy pre osvojenie účinných techník učenia sa a 

pre rozvíjanie spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby bol 

dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať. Má osvojené základy používania materinského, 

štátneho a anglického jazyka. Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v 

následných stupňov vzdelávania. 



Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie 

Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT): 

٠dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

٠  dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete vie používať  vybrané   

    informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,  

٠ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať rôzne vyučovacie  programy,  ٠chápe, 

že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

٠ vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT. 

Sociálno-komunikačné kompetencie: 

٠ rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom      

   neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,   

٠chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, 

٠dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty 

  a vyjadriť svoj názor,   

٠yyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu  

 vzdelávania,  

٠uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi,  

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

٠v cudzom jazyku je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa 

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

Osobné a občianske kompetencie: 

٠ má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,  

٠ uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 

٠dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 

٠uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym  

  trávením voľného času,  

٠dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, uvedomuje si, že má  

  svoje práva a povinnosti,  

٠ má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 

٠ dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi 

   pri spoločnej práci,  

٠uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva  

   k dobrým medziľudským vzťahom. 



Kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:  

٠používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov   v  

 každodenných situáciách a je schopný používať matematické modely logického  a  

 priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely),  

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

  smerujú k systematizácii poznatkov.  

Kompetencia učiť sa: 

٠má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,   

٠uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov, 

٠vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných  

 činnostiach,  

٠uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok. 

Kompetencia vnímať a chápať kultúru:   

٠dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých  

  a iných vyjadrovacích prostriedkov,  

٠dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky,  ٠uvedomuje si 

význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 

٠cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

٠ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

٠pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu, správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a     

  situáciám, 

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

 

Stupeň vzdelania : ISCED 2  

Dĺžka štúdia : 5 rokov 

Absolvent programu nižšieho stredného vzdelania získa vysvedčenie s doložkou – so špeciálnym 

vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Tým splní podmienku na 

pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom strednom stupni (na všeobecnovzdelávacom alebo odborno-

vzdelávacom type vzdelávania), v priebehu ktorého ukončuje povinné základné vzdelávanie (povinnú 

školskú dochádzku). Dosiahnutie tohto stupňa vzdelania je pre všetkých žiakov nevyhnutnou 

podmienkou pokračovania v ďalšom štúdiu. 

 

 



ISCED 2: 

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

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

v škole prebiehajú. 

Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie 

Kompetencie k učeniu: 

٠má osvojené a využíva overené stratégie učenia sa, pričom si je vedomý svojich silných a  slabých 

stránok. Dokáže uplatniť získané znalosti a zručnosti v rozličných (pracovných a osobných) životných 

situáciách. Získal základ a motiváciu pre celoživotné vzdelávanie a učenie sa.  

Kompetencie komunikačné: 

٠má pevný základ vedomostí v oblasti slovnej zásoby, používaní správnej gramatiky a uplatnení  

  jazykových funkcií v materinskom a štátnom jazyku, adekvátne používa hlavné typy verbálnej  

  a neverbálnej komunikácie a interakcie v rôznych jazykových štýloch a sociálnych kontextoch.  

٠ovláda slovnú zásobu a zodpovedajúcu gramatiku primeranej škále sociálnych a kultúrnych  

 súvislostí v anglickom jazyku tak, že je schopný na primeranej úrovni rozumieť hovorenému  

 slovu, dokáže sa uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť textom a tiež tvoriť texty 

٠ má primerané základy nemeckého jazyka a ovláda slovnú zásobu na úrovni mierne pokročilý 

 (žiak, ktorý mal 2. cudzí jazyk). 

Kompetencie občianske:   

٠chápe význam zákonov a spoločenských noriem, je si vedomý svojich práv a povinností v  

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

  dedičstvo a tradície,  

٠chápe 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:  

٠dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, chápe a dokáže prebrať  

  svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce,  

٠dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe význam  

  vzájomnej ohľaduplnosti,  

٠dokáže 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. 



2.4 Pedagogické stratégie 

Pri výbere pedagogických stratégií budeme vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia 

pestrými formami výučby. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a pozitívne hodnotenie 

všetkých výkonov, nielen odpovedí a písomných prác.  

Okrem klasických foriem vyučovania (vyučovacia hodina, laboratórne práce, praktické činnosti 

a pod.) budeme podporovať  vyučovanie pomocou didaktickej techniky a IKT, semináre, diskusie, 

samostatné a tímové projekty, dlhodobé aj krátkodobé samostatné pozorovania, prezentácie a obhajobu 

výstupov. 

Budeme hľadať také spôsoby využitia medzipredmetových vzťahov, aby konkrétny poznatok 

získaval žiak v jednom predmete a na ostatných predmetoch sa ho už naučil len využívať. To by nám 

malo umožniť zefektívniť výučbu prepojením viacerých predmetov a znížiť zaťaženie žiakov. 

Špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami a ich rodičom. 

Práca v oblasti enviromentálnej výchovy je pomerne bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých 

predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem. Okrem enviromentálenj 

výchovy budeme uplatňovať vo vyučovaní aj ostatné prierezové témy. 

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

V zmysle Vyhlášky o základnej škole delíme vyučovanie cudzích jazykov, telesnej výchovy, 

náboženskej a etickej výchovy, technickej výchovy, techniky a informatiky na skupiny.  

Pedagogické stratégie =>spoločné postupy na úrovni školy, uplatňované vo vyučovaní aj mimo 

neho, ktorými škola cielene rozvíja kľúčové kompetencie žiakov.  

2.4.1 Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie k celoživotnému učeniu sa ,,kompetencia  

učiť sa“: 

         - na praktických príkladoch blízkych žiakovi vysvetľujeme zmysel a cieľ učenia,  

           posilňujeme pozitívny vzťah k učeniu, 

         - do vyučovania zaraďujeme problémové vyučovanie a experiment, 

         - motivujeme k učeniu – snažíme sa vytvárať také situácie, v ktorých má žiak radosť 

           z učenia,   

         - využívame sebahodnotenie a sebakontrolu žiakov, 

         - vo vhodných prípadoch umožňujeme žiakom realizovať vlastné nápady, 

         - žiakom umožňujeme pozorovať, experimentovať, porovnávať výsledky a vyvodzovať  

           závery, 

         - učíme trpezlivosti a povzbudzujeme. 



 

2.4.2 Stratégie smerujúce k rozvoju sociálnych a komunikačných kompetencií:  

         -  zameriavame sa na rozvoj komunikačných spôsobilostí žiakov v materinskom a cudzom  

            jazyku, 

         -  kladieme dôraz na kultúrnu úroveň komunikácie, 

         - učíme žiakov počúvať druhých ako dôležitý prvok účinnej medziľudskej komunikácie, 

         - učíme žiakov asertívnemu správaniu sa a nonverbálnej komunikácii, 

         - vyžadujeme uplatňovanie znalostí cudzích jazykov (rozvoj komunikácie v cudzom  

           jazyku) a to nielen pri vyučovaní, ale aj pri exkurziách, poznávacích zájazdoch  

           a besedách. 

 

2.4.3 Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie v oblasti informačných a komunikačných  

         technológií: 

- vyžadujeme od žiakov využívanie informačných technológií pre získavanie informácií aj  

           pre tvorbu výstupov – prezentácia, webová stránka a pod., 

         - formujeme  u žiakov kritický prístup vo využívaní technológie informačnej spoločnosti,  

           najmä ich schopnosť posudzovať relevantnosť zdrojov a rozlišovať medzi skutočnosťou 

           a virtuálnym svetom, 

         - žiakom zadávame úlohy, pri ktorých rozvíjame kreatívny prístup pre prácu  

           s technológiami. 

 

2.4.4 Stratégie smerujúce k rozvoju občianskych kompetencií: 

         - od 1. ročníka sa žiaci podieľajú na vytváraní pravidiel vlastnej triedy, 

         - netolerujeme sociálne patologické prejavy správania – šikanovanie, drogy, kriminalita, 

           prejavy rasizmu, xenofóbie a nacionalizmu, 

         - netolerujeme hrubé, agresívne a nezdvorilé prejavy správania sa žiakov, zamestnancov  

           školy a rodičov, 

         - v škole pracuje žiacka samospráva – žiacky parlament, 

         - využívame pomoc a skúsenosti pracovníkov CPPaP, polície, výchovného poradcu 

           a špeciálneho pedagóga, 

         - vo vyučovaní používame metódu hraných rolí pre priblíženie rôznych životných situácií 

           a ich riešení, využívame pritom zážitkové učenie a príklady z bežného života, 

         - exkurziami a vychádzkami do okolia umožňujeme žiakom vnímať spôsoby komunikácie 



            medzi ľuďmi a vhodne ich napodobňovať, 

         - organizujeme vystúpenia pre rodičov, zabezpečujeme účasť žiakov na akciách obce, 

            vystupovanie pre staršie i mladšie generácie, 

         - prostredníctvom vzdelávacích a kultúrnych poukazov ponúkame žiakom vhodné kultúrne 

           aktivity ako aj aktivity s protidrogovou tematikou. 

 

2.4.5 Stratégie smerujúce k rozvoju personálnych kompetencií: 

         - minimalizujeme používanie metód frontálneho vyučovania, podporujeme skupinové     

           formy a kooperatívne vyučovanie, 

         - podporujeme inklúziu – začlenenie, volíme formy práce, ktoré vnímajú rôznorodý  

           kolektív triedy ako mozaiku vzájomne sa doplňujúcich sa členov rôznych kvalít,  

           umožňujúcich sa vzájomne inšpirovať a učiť s cieľom dosiahnutia osobného maxima  

           každého člena kolektívu, 

        - podporujeme vzájomnú pomoc žiakov, vytvárame situácie, kde sa žiaci vzájomne 

           potrebujú, 

         - podporujeme integráciu žiakov so ŠVVP do triednych kolektívov, 

         - monitorujeme sociálne vzťahy v triede. 

2.4.6 Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencií vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať  

sa nástrojmi kultúry: 

          - podporujeme účasť žiakov v súťažiach umeleckého zamerania, 

          - účasťou na výstavách, divadelných predstaveniach a koncertoch formujeme v žiakoch 

            umelecké hodnoty, schopnosť vnímania národnej kultúry a jej rozdielnosti ich 

            profesionálneho zamerania, 

         - prostredníctvom akadémií, školských vystúpení prezentujeme žiacku umeleckú tvorivosť 

            všetkých druhov. 

 

2.5 Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

V škole vzdelávame individuálne integrovaných žiakov. Škola je otvorená pre všetkých žiakov so 

špeciálnymi potrebami, ktorí patria do nášho školského obvodu. Základná škola je vybavená 

bezbariérovým prístupom cez bočný vchod, z tohto dôvodu sme schopní prijať aj dieťa s telesným 

postihom. 

Žiaci s vývinovými poruchami učenia, poruchami správania a s telesným postihnutím na druhom 

stupni sú vzdelávaní v bežných triedach podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov 



(ďalej len „IVVP“),ktoré zostavujeme v spolupráci so špeciálnym pedagógom a výchovnou 

poradkyňou. Špeciálny pedagóg pravidelne navštevuje semináre a vzdelávania organizované 

Pedagogicko-psychologickou poradňou v Banskej Bystrici a inými poradenskými zariadeniami. 

O nových poznatkoch pravidelne informuje ostatných členov pedagogického zboru na pracovných 

poradách.  

 Už niekoľko rokov pôsobia na škole asistenti učiteľa, ktorí pomáhajú žiakom so špecifickými 

potrebami a ich začlenením sa do kolektívu.  

Školu navštevuje 5 až 8 % žiakov s rôznymi poruchami. Najväčšie percento tvoria žiaci s vývinovými 

poruchami učenia a správania ako sú dyslexia, dysgrafia, dysortografia, menej dyskalkúlia. Tieto 

poruchy bývajú sprevádzané hyperaktivitou, nesústredenosťou, nerozvinutou pohybovou koordináciou a 

ďalšími príznakmi. Rodičia sa nebránia integrácii svojho dieťaťa, niektorí z nich však očakávajú 

zlepšenie prospechu. Spolupráca s väčšinou rodičov je dobrá. Vyučujúci majú skúsenosti s prácou so 

začlenenými žiakmi, riadia sa vydanými pokynmi a smernicami V spolupráci so špeciálnym pedagógom   

vypracovávajú individuálne výchovno-vzdelávacie plány, v ktorých sa zohľadňujú závery zo správ 

psychológa, špeciálneho pedagóga, pediatra, pedopsychiatra a ďalších odborníkov. Z integrovaných 

žiakov je najväčšie percento žiakov s diagnózami: dysgrafia, dyslexia, dysortografia, dyslália, porucha 

pozornosti, hyperaktivita. Pri jej vzdelávaní žiakov s vývinovými výchovno-vzdelávacími potrebami 

budeme pokračovať podľa získaných predchádzajúcich skúseností. Škola bude otvorená pre vzdelávanie 

všetkých žiakov bez rozdielu špeciálnych potrieb.  

a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením 

V tejto skupine žiakov sú v súčasnosti žiaci s vývinovými poruchami učenia a poruchami aktivity a 

pozornosti. Žiaci sú na základe písomnej žiadosti rodičov vzdelávaní podľa IVVP, ktoré zostavuje 

triedny učiteľ v spolupráci s  ostatnými vyučujúcimi v triede, výchovnou poradkyňou a špeciálnym 

pedagógom. Triedny učiteľ oboznamuje s podmienkami IVVP rodičov žiaka a dvakrát ročne ho 

vyhodnocuje a v prípade potreby aj upravuje. Žiaci so špeciálnymi potrebami sú v trvalej starostlivosti 

ŠPPP a v pravidelných intervaloch sa u nich robí rediagnostické psychologické a špeciálno-pedagogické 

vyšetrenie. 

Pri hodnotení vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy 

alebo v prípade žiakov s mentálnym postihnutím podľa Metodického pokynu č. 32/2011 ba hodnotenie 

žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1. 

Škola zabezpečí pre žiakov so špeciálnymi potrebami učebné a kompenzačné pomôcky podľa 

potrieb žiaka a možností školy.    

 



IVVP obsahuje:  

▪ údaje o súčasnom zdravotnom stave, druh a stupeň postihnutia, 

▪ údaje o výchovno-vzdelanostnej úrovni žiaka – aké má vedomosti z jednotlivých predmetov, 

▪ charakteristiku osobnostných predpokladov učiť sa, 

▪ učebný plán a učebné osnovy, resp. ich modifikácia, podľa ktorej sa bude postupovať pri výchove a 

vzdelávaní žiaka, 

▪ špeciálne učebné a technické pomôcky, modifikácia učebných materiálov, ktoré treba zabezpečiť pre 

výchovu a vzdelávanie žiaka, 

▪ charakteristika a popis špeciálno-pedagogického servisu,  

▪ dlhodobé a krátkodobé ciele výchovno-vzdelávacieho procesu,  

▪ spôsob hodnotenia a klasifikácie učebných výsledkov žiaka, 

▪ priebežné hodnotenie individuálnych vzdelávacích plánov jednotlivých vyučovacích predmetov. 

b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Základným problémom pri vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je nedostatok 

vnútornej a vonkajšej motivácie ako aj nedostatok finančných prostriedkov. Slabý až nedostatočný 

prospech týchto žiakov je spravidla zapríčinený nedostatočnou prípravou a nezáujmom o vyučovanie, 

časté vymeškávanie a málo podnetné rodinné prostredie, ktoré to všetko toleruje. Pri vzdelávaní týchto 

žiakov sa budeme snažiť o vytvorenie týchto individuálnych podmienok: 

▪ zvyšovanie motivácie žiakov aj rodičov k dosahovaniu lepších výsledkov a k potrebe ďalšieho 

štúdia, 

▪ zabezpečenie ich pravidelnej školskej dochádzky všetkými dostupnými opatreniami, 

▪ zameranie na zvládnutie základného učiva, 

▪ používanie takých metód a foriem vyučovania, ktoré podporia ich osobitosti, individuálne záujmy a 

potreby,  

▪ individuálna pomoc učiteľov jednotlivých predmetov, ak o to žiak alebo rodič prejaví zmysluplný 

záujem, 

▪ spolupráca so zriaďovateľom, príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalšími 

dotknutými subjektmi. 

 

 

 

 

 



c) Žiaci s intelektovým nadaním 

 Škola umožní žiakovi s intelektovým nadaním rozvíjať nadanie v špecifickej oblasti rozšírením 

vzdelávacích oblastí a tém nad rámec štátneho vzdelávacieho programu, umožní individuálnu integráciu 

žiakov s nadaním, pri výchove a vzdelávaní spolupracujeme s CPPPaP v Banskej Bystrici.  

d) Žiaci so športovým nadaním 

 Títo žiaci sú vzdelávaní v športových triedach. 

2.6 Začlenenie prierezových tém 

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

vzdelávacie oblasti a následne cez jednotlivé predmety. Odrážajú aktuálne problémy súčasnosti. 

Vytvárajú jednoduchý návod na ich možnú prevenciu a riešenie. Zároveň slúžia na prehĺbenie 

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

rozhľad, osvojili si určité postoje, hodnoty a rozhodovanie. Prepájajú rôzne oblasti základného učiva, 

prispievajú ku komplexnosti vzdelávania žiakov a pozitívne ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania 

kľúčových kompetencií žiakov.  

 

Na našej škole realizujeme nasledovné prierezové témy, ktoré sú začlenené do jednotlivých predmetov 

alebo organizované formou kurzov. 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

OSOBNOSTNÝ  A SOCIÁLNY ROZVOJ 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA- VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE 

REGIONÁLNA KULTÚRA A ĽUDOVÁ KULTÚRA 

 

POSLEDNÉ 2 TÉMY SÚ REALIZOVANÉ NA 1. STUPNI. 

 

2.6.1 Multikultúrna výchova 

 Obdobie približne 1. storočia n.l., odkedy sa občas zaznamenávali písomné správy o území 

Slovenska,  bolo Slovensko vždy krajinou, kde sa stretávalo viacero etník. Jednotlivé etnické skupiny 

bez pochyby spolu komunikovali a odovzdávali si navzájom rôzne poznatky alebo zvyklosti. Vďaka 

tomu sa nám  uchovali i predslovanské názvy riek alebo kopcov. Aj po príchode a usadení sa našich 



predkov príchody ďalších etník neustali a naši predkovia tu po stáročia nažívali s Maďarmi, Nemcami, 

Židmi a dokonca i moslimami. Prvá a neskôr druhá svetová vojna toto spolunažívanie ukončila.  

Dnes sa učíme znovu spolunažívať s inými etnikami. Zároveň moderná doba prináša aj mnoho iných 

kultúr, ktoré nie sú viazané len na konkrétne etnikum, ale sú to i rôzne sociálne skupiny, ktoré sa 

vyznačujú svojou kultúrou a prostredníctvom nej spoznávajú cez rôzne vzorce správania. Niekedy je pre 

starších žiakov ťažké a neprehľadné vyznať sa v spleti rozmanitých spôsoboch ľudskej komunikácie. 

Žiaci vo veku 10-11 rokov vnímajú a prijímajú regionálnu a národnú identitu seba a svojho 

prirodzeného životného okolia. V závere pubertálneho obdobia ju však začínajú zásadným spôsobom 

spochybňovať a vytvárajú si vlastnú kultúrnu identitu. Zmyslom multikultúrnej výchovy je  rozvíjať 

u žiakov schopnosť reflektovať aj stereotypy a predsudky v uvažovaní o vlastnej kultúre a o kultúrach 

iných ľudí. Z tohto dôvodu je dôležité, aby sa u žiakov podporovali zručnosti pohybovať sa v prostredí 

rôznych sociálnych skupín a rozličných etnických kultúr. Práve školské prostredie môže žiakom 

ponúkať podnety, ktoré im budú pomáhať prirodzenému rozvoju schopností pre komunikáciu 

a spoluprácu pri kontaktes najrôznejšími ľuďmi. Zároveň školské prostredie by malo poukázať na 

dôležitosť hlbšieho poznania rôznych kultúr a nevytváranie si názorov na podklade povrchných 

úsudkov. 

2.6.1.1 Ciele multikultúrnej výchovy v ISCED 1 

Hlavné ciele pre ISCED 1: 

- viesť žiakov ku kultúrnemu sebauvedomeniu, k vnímaniu vlastných emocionálnych  

   a sociálnych väzieb nakultúru blízkeho i vzdialeného okolia, 

- podporovať ich sebavedomie a uplatnenie v skupine, motivovať k tvorivosti v interakcii 

  s druhými ľuďmi, hlavne so slabšími znevýhodnenými, 

- poskytovať dostatok podnetov pre zažitie mnohorakosti sveta. Podnecovať zvedavosť a záujem 

  o okolie, 

- viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti, 

- podnecovať a rozvíjať u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr, ale súčasne   

   zachovávať ich povedomie príslušnosti k vlastnej kultúre, 

- rozvíjať sebareflexiu, ktoré vo vyšších ročníkoch primárneho vzdelávania vedie k uvedomeniu 

  si koreňov a premien vlastnej kultúrnej identity, 

- rozvíjať poznanie kultúr, s ktorými žiaci prichádzajú alebo môžu v krátkodobom horizonte  

  prísť do styku, 

- rozvíjať schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou, schopnosť komunikovať a spolupracovať 

  s nositeľmi iných kultúr v bezpečnom prostredí. 



Hlavné ciele pre ISCED 2: 

- rozvíjať sebareflexiu, ktorá vedie k uvedomeniu si koreňov, možností, obmedzení i premien  

  vlastnej kultúrnej identity, 

- viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti, 

- podnecovať a rozvíjať u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr, rozvíjať 

  schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou, 

- rozvíjať schopnosť pochopenia pre odlišnú kultúru a pre odlišný životný štýl, podnecovať  

  tvorivosť v každodennej interakcii s druhými ľuďmi, 

- rozvíjať tolerantné postoje k príslušníkom iných kultúr a pre odlišný životný štýl, podnecovať  

  tvorivosť v každodennej interakcii s druhými ľuďmi, 

- rozvíjať poznanie kultúr, s ktorými žiaci prichádzajú alebo môžu prísť do styku, 

- konečným cieľom je rozvíjať schopnosť komunikovať a spolupracovať s nositeľmi iných  

   kultúr v bezpečnom prostredí tolerancie a vzájomnej úcty. 

 

Témy  

1. Kultúrna rozmanitosť Slovenska v minulosti v poslednom tisícročí 

Žiaci spoznajú etnickú a kultúrnu rozmanitosť svojej krajiny, ktorá sa vyvíjala po usídlení Slovanov na 

území Slovenska:  

- spolunažívanie Slovanov, neskôr Slovákov a Maďarov (prijímanie rôznych slovenských slov 

domaďarčiny a maďarských do slovenčiny, vzájomné ovplyvňovanie stravovacích zvyklostí), 

- usadenie nemeckého obyvateľstva v 13. storočí na území Slovenska a jeho prínos pre národnú  

kultúru Slovákov a vzťah ich potomkov (karpatskí Nemci) i k dnešnému Slovensku. 

2. Kultúrne obyčaje Brusna, Medzibrodu a okolitých dedín 

Žiaci sa oboznámia s remeselnou výrobou a tradíciou čipkárstva: 

- dôvody vytvorenia špeciálneho jazyka čipkárov a príčiny varenia jedla čipkárskô. 

3. Kultúra pozdravu a dvorenia na Slovensku, v Anglicku a v Nemecku 

Žiaci sa oboznámia s rôznymi spôsobmi pozdravov a dvorenia v daných krajinách. Môžu  

diskutovať a uvažovať o odlišných východiskách pri formovaní kultúrnych vzorov. 

4. Staré a moderné mapy 

- mapy, ako artefakt, ktorý ukazuje ako sa v čase a priestore menilo ľudské vnímanie sveta –  

porovnanie minulé a dnešné zobrazenie Európy a ostatných svetadielov, 

- porovnanie súčasných máp vydaných v rôznych krajinách napr. v USA, v Austrálii. 

 



2.6.2 Mediálna výchova 

 Mediálna výchova je jednou z najmodernejších tendencií prenikajúcich do našich škôl. 

Podporuje kritické myslenie prostredníctvom výberu, hodnotenia a spôsobu funkčného využitia médií. 

Je prevenciou proti funkčnej negramotnosti. 

 Výučba mediálnej výchovy na základných školách má prispieť k tomu, aby žiaci lepšie poznalia 

chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovaliaselektovane 

využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä 

výchovnovzdelávaciu a mravnú. Médiá (televízia, film a video, printové médiá, auditívne médiá, „nové“ 

elektronické médiá, multimediálne služby...) možno charakterizovaťako technológie, ktoré 

sprostredkúvajú komunikáciu na osobnej (interpersonálnej) icelospoločenskej (masová komunikácia) 

úrovni. Ovplyvňujú spoločnosť, ktorej sú súčasťou, i jednotlivcov najrôznejším spôsobom (od 

krátkodobých účinkov po dlhodobé, od pozitívnychpo negatívne), ale nikdy nie izolovane. Zároveň 

predstavujú významné sekundárne, sprostredkované poznanie (formujú predstavy o svete, očakávanie 

spojené s prejavmijednotlivcov i inštitúcií), ktoré stále viac konkurujú poznaniu primárnemu. 

 Cieľom výučby na školách je podnietiť reflexiu žiakov nad mediálnymi obsahmi, 

sproblematizovať, zvýšiť ich citlivosť na využívanie určitých obsahov (najmä s nadmerným 

aneprimeraným výskytom násilia, sexuality, či inými obsahmi nerešpektujúcimi ochranuľudskej 

dôstojnosti...). Podstatou mediálnej gramotnosti, ktorú významne rozvíja mediálnavýchova je, aby žiaci 

pochopili nasledujúce súvislosti. 

Sociálne prostredie, v ktorom sa pohybujeme, je neustále zapĺňané mediálnymiproduktmi, ktoré sa 

podieľajú na formovaní našich predstáv o svete (napríklad tým, že zahmlievajú hranicu medzi realitou a 

fantáziou) – sú aktívnym faktoromkonštruovania spoločensky akceptovanej reality, v ktorej sa 

pohybujeme. Správy nie sú verným odrazom skutočných udalostí, ale konštrukciou, ktorú 

vytvárajúmédiá a novinári, ktorí sú sami predmetom ďalších vplyvov a obmedzení. Na trhu existuje 

obrovská ponuka výrobkov, ktoré sa od seba líšia veľmi málo, pretoje úlohou reklamy vytvoriť ilúziu, 

že rozdiely medzi výrobkami sú veľké a že výrobkymôžu riešiť naše problémy. Mediálne organizácie sú 

ekonomické podniky, ktoré obchodujú s predpokladanoupozornosťou svojich príjemcov a majú rastúci 

vplyv na spoločnosť a navzájom saovplyvňujú. Podstatným trendom vo vývoji mediálnych inštitúcií je 

smerovanie ku koncentrácii vlastníctva a kultúrnej i ekonomickej globalizácii. Každý z nás patrí do 

niekoľkých publík, ktoré sú určené sociodemografickýmicharakteristikami, záujmami a 

psychologickými vlastnosťami jednotlivých členov, niektoré publiká majú spoločenské korene, iné sú 

iniciované médiami. V skupinách príjemcov sa formujú zdieľané predstavy o tom, ako majú 

jednotlivémediálne produkty vyzerať, a tieto predstavy pomáhajú mediálne produktyinterpretovať a 



dodávať im zmysel. Významy, ktoré mediálne produkty ponúkajú , si príjemcovia zamieňajú za 

hodnoty, ktoré majú podľa ich predstáv spoločenskú platnosť.  

 

2.6.2.1 Ciele mediálnej výchovy 

Primárny cieľ:  Naučiť žiakov kompetentne zaobchádzať s médiami. 

Na kognitívnej úrovni ide o rozvoj vedomostí a schopností žiakov: 

- poznať jednotlivé druhy médií, ich funkcie, vývoj, odlišnosti, spoločenské, ekonomické, 

technicko-technologické, organizačné a profesijné aspekty ich fungovania, poznať typy 

mediálnych produktov a proces ich vzniku 

- chápať a kriticky posudzovať mediálne spracovanú a znázorňovanú realitu, používané mediálne 

výrazové prostriedky a spôsoby usporiadania mediálnych produktov 

- diferencovane využívať médiá a ich produkty podľa kvality plnenia ich funkcií (najmä 

informačnej, mravnej, výchovno-vzdelávacej a zábavnej) a uspokojovania vlastných potrieb 

Na úrovni psychomotorickej ide o rozvoj zručnosti žiakov: 

- aktívne využívať médiá v procese komunikácie 

- produkovať vlastné mediálne príspevky využívajúc svoj kreatívny potenciál 

- obsluhovať technické zariadenia a nové technológie médií 

- kooperovať s inými mediálnymi tvorcami v procese komunikácie 

Na úrovni afektívnej ide o rozvoj schopností a postojov žiakov: 

- zaujímať kladný postoj k mediálnym produktom, ktoré poskytujú pozitívne hodnotové orientácie 

pre život človeka a vyberať si takéto pre svoj konzum 

- odmietať mediálne obsahy, ktoré odporujú etickým normám, prinášajú deformovanýpohľad na 

hodnoty a ohrozujú či škodia jeho osobnostnému vývinu. (predovšetkýmnerešpektujú právo 

človeka na ochranu jeho intimity, propagujú násilie ako normálnu a akceptovateľnú formu 

riešenia medziľudských a spoločenských konfliktov), 

- snažiť sa zodpovedným prístupom eliminovať negatívne mediálne vplyvy na svojuosobnosť 

- dokázať prehodnocovať svoj vzťah k médiám, reflektovať svoje návyky využívania médií, 

korigovať ich, nahradiť vlastný mediálny konzum alternatívnou zmysluplnoučinnosťou 

(stretnutia s priateľmi, výlety do prírody, športová činnosť, hobby...) 

2.6.2.2 Metódy a formy práce 

 Úlohou učiteľa je podnecovať žiakovo samostatné kritické usudzovanie vo vzťahu k médiáma 

ich produktom, pričom žiakovi poskytne orientácie, ktoré usmernia tento proces. Rozvojmyšlienkových 

činností žiakov, kde významné miesto zaujíma reflexia, analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, 



hodnotiace myslenie, nájde svoje vyjadrenie v konkrétnych úkonoch, selekcii (prijímanie resp. 

odmietnutie konkrétnych mediálnych obsahov, či médií). 

 

Učiteľ by mal žiakom vytvoriť priestor pre vyjadrenie vlastných zážitkov, skúseností svyužívaním a 

recipovaním médií a ich obsahov - poznať žiakovu "mediálnu biografiu" by malobyť východiskom 

akéhokoľvek pedagogického snaženia. Učiteľ by sa mal snažiť priblížiťmysleniu žiakov a odhaliť 

spôsoby ako žiaci zaobchádzajú s mediálne prezentovanýmivýznamami; vytvoriť na hodinách situácie, 

kde žiaci budú konfrontovaní s mediálnymiobsahmi, ktoré sú blízke ich realite, budú môcť vyjadrovať 

svoje skúsenosti, záujmy, potrebya budú môcť vzájomne o svojich názoroch, pocitoch a postojoch 

komunikovať. Navodenietakejto učebnej klímy je východiskom, aby sa naučili uvedomelejšie vnímať 

médiá vo vzťahuk vlastnému životu, chápať a predvídať mediálne skutočné, ale i potenciálne vplyvy 

navlastnú osobnosť. Medzi dôležité princípy výučby mediálnej výchovy patrí zážitkovosť aaktívnosť, 

komunikatívnosť. Učiteľ uplatňuje metódy práce, ktoré napomôžu uplatňovaniutýchto princípov: 

názorno-demonštračné a praktické metódy na precvičovanie schopností azručností v kontakte s 

konkrétnymi druhmi médií a ich výstupmi. Z metód práce so žiakmi saodporúčajú najmä: vizuálna a 

akustická demonštrácia, analýza mediálnych produktov (špeciálne miesto zaujíma obrazová analýza pre 

rozvíjanie vizuálnej kompetencie akoschopnosti porozumieť vizuálnym zobrazeniam a mediálnym 

významom kódovaným vovizuálnych symboloch), syntetická metóda, metóda tvorby modelových 

situácií, dramatizácia, metódy heuristického charakteru (dialogické a problémové metódy), praktická 

metóda (nácvik zručností). Odporúča sa pozývať odborníkov z mediálnej oblasti na besedy. 

Realizácia mediálnej výchovy 

Mediálnu výchovu realizujeme integráciou v základnýchvyučovacích predmetoch. Pri plánovaní 

začlenenia jednotlivých tém do konkrétnychvyučovacích predmetov je nutná spolupráca všetkých 

pedagógov vyučujúcich v danomročníku. 

 

2.6.3 Osobnostný a sociálny rozvoj  

Prierezová oblasť 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 postoje, 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. 

Vhodnou a osvedčenou spoluprácou s CPPPaP sa formou dotazníkov, prieskumov žiaci dozvedajú o 

svojich záujmoch, potrebách, kritériách pri výbere povolania. 

 

2.6.4 Enviromentálna výchova 

Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi 

organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie 

nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať a uvedomovať si 

dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty 

ekologické, ekonomické a sociálne.  

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

Vzájomným prepojením, rozšírením, upevňovaním a systematizáciou vedomostí, špeciálnych 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.  

Prierezové témy sú dôležitým prvkom vo vzdelávaní a podieľajú sa na utváraní a rozvíjaní 

kľúčových kompetencií predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt. Vzdelávacia oblasť Príroda a 

spoločnosť poskytuje ucelený elementárny pohľad na okolitú prírodu a prostredie. Učí pozorovať, 

citlivo vnímať a hodnotiť konanie ľudí vo vzťahu k životnému prostrediu. V maximálnej miere využíva 

priame pozorovanie žiakov okolitého prostredia, ktoré výrazne ovplyvňuje emocionálnu stránku 

osobnosti jedinca.   

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda zdôrazňuje pochopenie objektívnej platnosti základných 

prírodných zákonitostí, dynamických súvislostí od ekosystémov po biosféru ako celku, postavenie 

človeka v prírode a komplexnú funkciu ekosystémov vo vzťahu k ľudskej spoločnosti.  

Vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť a Človek a hodnoty sa zameriavajú na súvislosti medzi 

ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálnymi prístupmi k riešeniu problematiky a poukazujú na 



ďalšie princípy udržateľnosti rozvoja (medziľudské vzťahy, spolupráca v rozmanitosti, odstraňovanie 

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

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb rieši problematiku vplyvu prostredia na vlastné zdravie a na 

zdravie iných. V súvislosti s problémami súčasného sveta poukazuje aj na dôležitosť starostlivosti o 

životné prostredie pri organizovaní masových športových podujatí.  

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

využívať aktuálne údaje o stave životného prostredia a možnosť simulovať určité udalosti. 

Komunikačné technológie podnecujú záujem o spôsoby riešenia ekologických problémov, umožňujú 

nadväzovať kontakty v tejto oblasti a vymieňať si informácie v rámci republiky, krajín EÚ a sveta.  

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

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

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

životného prostredia. 

Prínos enviromentálnej výchovy k rozvoju osobnosti žiaka 

V oblasti vedomostí, zručností a schopností:  

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

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

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

oblastiach sveta;  

 schopnosť pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú 

zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu;  

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

postoje človeka k životnému prostrediu;  

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

medzinárodnej úrovni;  

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

individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu;  

 vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a 

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

 schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a 

spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce.  

 

V oblasti postojov a hodnôt  



 vnímať život ako najvyššiu hodnotu;  

 pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej 

spoločnosti;  

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

 podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej 

výučby;  

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

hodnôt prostredia;  

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

 prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému prostrediu;  

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

 

Tematické okruhy 

a) Ochrana prírody a krajiny:  

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

ekosystéme lesa, negatívne dôsledky odlesňovania na životné prostredie).  

 pole (význam, zmeny krajiny vplyvom činnosti človeka, spôsoby hospodárenia na poli, okolie 

polí),  

 vodné zdroje (ľudské aktivity spojené s vodným hospodárstvom, hospodárenie s vodou),  

 more (druhová rozmanitosť, význam pre biosféru, morské riasy a kyslík, cyklus oxidu 

uhličitého),  

 tropický dažďový prales (druhová rozmanitosť, miznutie tropických dažďových pralesov a ich 

následky na ekologickú rovnováhu Zeme),  

 ľudské sídlo – mesto – dedina (umelý ekosystém, jeho funkcia a vzťah k okoliu, aplikácia na 

miestne podmienky,  

 urbanizácia - vplyv na prírodu a krajinu, kultúrna krajina (pochopenie dôsledkov rozhodnutí a 

činnosti ľudí v minulosti na súčasný stav životného prostredia ).  

 

b) zložky životného prostredia:  

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

svete, čistenie odpadových vôd, spôsoby riešenia).  

 Ovzdušie (význam pre život na Zemi, klimatické zmeny, zdroje znečistenia, čistota ovzdušia).  



 Pôda (význam pôdy pre život na Zemi, ochrana pôdy, dôsledky erózie, znečisťovanie pôdy – 

odpadové skládky, priemysel, poľnohospodárstvo).  

 Zachovanie biodiverzity (význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie biologickej rovnováhy 

na Zemi a jej ochrana).  

c) Prírodné zdroje, ich využívanie, ochrana:  

 Význam prírodných zdrojov pre človeka  

 Obnoviteľné prírodné zdroje  

 Neobnoviteľné prírodné zdroje  

 Racionálne využívanie prírodných zdrojov vo vzťahu k udržateľnému rozvoju  

 Využívanie alternatívnych zdrojov energie  

d) Ľudské aktivity a problémy životného prostredia:  

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

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

doprava a globalizácia).  

 Priemysel a životné prostredie (priemyselná revolúcia a demografický vývoj, vplyv priemyslu 

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

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

udržateľný rozvoj spoločnosti).  

 Odpady a spôsoby hospodárenia s odpadmi (odpady a príroda, princípy a spôsoby 

hospodárenia s odpadmi, druhy odpadu, likvidácia, triedenie, recyklovanie odpadu).  

 Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok (význam ochrany prírody a kultúrnych pamiatok, 

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

nás , v EÚ a vo svete).  

 Zmeny v krajine (dôsledky urbanizácie – narušovanie prírodných ekosystémov, záber 

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

 Dlhodobé programy zamerané na zvyšovanie ekologického vedomia ľudí (Agenda 21, Deň 

Zeme, Deň životného prostredia OSN...).  

 

e) Vzťah človeka k prostrediu: 

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

hospodárstva, príroda a kultúra nášho okolia a jej ochrana).  



 Náš životný štýl (spotreba vecí, energie, odpady, vplyv na prostredie).  

 Lokálne a globálne ekologické problémy (príklad problému, jeho príčina, dôsledok , súvislosť 

,možnosti a spôsoby riešenia, vlastný názor, jeho zdôvodnenie a prezentácia).  

 Prostredie a zdravie (kvalita života, rozmanitosť vplyvov prostredia na zdravie, možnosti a 

spôsoby ochrany zdravia, environmentálne zdravie) nerovnomernosť života na Zemi (rozdielne 

podmienky prostredia a rozdielny spoločenský vývoj na Zemi, príčiny a dôsledky globálnych 

ekologických problémov a princípy udržateľnosti rozvoja). 

 

REALIZÁCIA 

Environmentálnu výchovu denne začleňujeme do vyučovacieho procesu. Spolu so žiakmi 

sledujeme dianie vo svete a ako náhle sa udeje nejaká prírodná či ekologická katastrofa, rozoberáme jej 

príčiny a dôsledky. 

Na hodinách biológie, chémie, geografie a fyziky realizujeme so žiakmi projektové vyučovanie, 

napr. na témy Voda a jej znečistenie, Chemický priemysel na Slovensku, Alternatívne zdroje energie 

a pod. Žiaci dostávajú rôzne problémové úlohy a otázky na zamyslenie sa nad vplyvom niektorých 

javov na prírodu a zdravie človeka. Využívame prvky zážitkového učenia – vychádzky, merania 

v prírode, učenia sa na školskom dvore, spoznávanie prírodnín v prirodzenom prostredí. Zapájame 

žiakov do rôznych súťaží, olympiád. Podporujeme u nich nákup recyklovaných pomôcok a separáciu 

odpadu. Pripomíname si významné svetové dni – napr. Svetový deň vody. 

Sme zaregistrovaní v organizácii Strom života, ktorá ponúka na výber množstvo akcií a súťaží. 

S lesným pedagógom pánom Šuchom máme naplánované aktivity na jeseň. So žiakmi piateho 

ročníka sa budú venovať problematike lesa. Na jar sme naplánovali vychádzky do prírody, kde najlepšie 

pochopia ekosystém lesa ako celok. Mali by sa ich zúčastniť žiaci piateho, ôsmeho a deviateho ročníka. 

V máji sa pravidelne zúčastňujeme exkurzie do Železiarni Podbrezová, kde sa žiaci ôsmeho 

ročníka oboznámia nielen s výrobou železa zo šrotu, ale aj s vplyvmi výroby na okolitú prírodu. 

Počas celého roka vedieme žiakov k šetreniu vody, elektrickej energie a k starostlivosti o okolité 

prostredie školy. 

 

2.6.5 Ochrana života a zdravia  

2.6.5.1. Charakteristika 

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.  

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.  

Spôsob realizácie prierezovej témy:  

Účelové cvičenia (ÚC) v 5. - 9. ročníku realizujeme v prírode 2 razy do roka po 5 hodín spravidla na 

jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň prípravy z teoretickej časti učiva v rozsahu 3-5 hodín podľa 

náročnosti obsahu a organizácie plánovaného ÚC.  

Didaktické hry (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.  

 

2.6.6 Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

2.6.6.1 Ciele 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zacielená na utváranie základných vedomostí a zodpovedných 

postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými 

normami. 

Na prvom stupni základnej školy je možné uvedený zámer dosiahnuť prostredníctvom plnenia týchto 

čiastkových cieľov: 

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



zavlastnésprávne, 

- pomáhať žiakom rozvíjať pozitívne sebauvedomenie, pestovať sebaúctu žiakov, 

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

budú vystavení negatívnemu tlaku (asertivita), 

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

odhaľovať a riešiť problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, vypočuť mienku iných  

v diskusii a iné, 

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

nedovolenými telesnými dotykmi, 

- viesť žiakov k tomu, aby si postupne uvedomovali a osvojili svoju pohlavnú rolu so 

 zreteľom na spoločensko-mravné normy vzájomného správania, 

- zdôrazňovať význam kamarátstva a priateľstva, ktoré pomáha rozvíjať interpersonálne  

vzťahy - empatiu, komunikačné schopnosti, 

- pestovať v žiakoch túžbu založiť si v dospelosti rodinu, mať vlastné deti a tieto s láskou 

 vychovávať, 

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

 prevencie AIDS, 

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

správanie jednotlivca, 

- poskytnúť žiakom prvotné informácie o vzniku a vývine ľudského jedinca, starostlivosť  

rodičov  o dieťa (výživa a opatera), 

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

 v puberte. 

 

 

Obsah 

Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu na 1. stupni ZŠ sa prezentuje vo vyučovaní viacerých 

predmetov, avšak kľúčové kompetencie má spoločenskovedné učivo prvouky - tematický celok domov 

a jeho okolie v 1. roč., Rodina a spoločnosť v 2. roč., Človek a jeho životné prostredie vo 4. roč. ZŠ. 

Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu na primárnom stupni ZŠ tvoria tieto témy: 

1. Výchova v rodine 

2. Zásady zdravého života 

3. Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie a správanie človeka 



4. Rovnoprávnosť pohlaví 

5. Vznik a vývoj ľudského jedinca 

6. Zmeny v organizme dieťaťa v období puberty.  

 

Proces 

Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu a strategické postupy jeho sprístupňovania sú základným 

predpokladom kvality výchovno-vzdelávacej práce. Dosiahnutie cieľov prostredníctvom prezentácie 

obsahu vo vybraných vyučovacích predmetoch na primárnom stupni ZŠ umožňuje prednostné 

uplatňovanie týchto metód a foriem práce: výklad, riadený rozhovor, beseda, práca s knihou, 

dramatizácia, problémová metóda, brainstorming a skupinová forma práce.  

Dôležitým predpokladom optimalizácie učebnej činnosti žiaka je dostatok učebných pomôcok, najmä 

obrazov (napr. z knižných publikácií). Zadávanie úloh formou dotazníkov, kvízov alebo testov posilňuje 

aktivitu žiakov a podporuje rozvoj poznávacích schopností. Významným prostriedkom realizácie 

výchovy k manželstvu a rodičovstvu je riešenie problémov v priebehu samostatnej činnosti žiakov alebo 

brainstorming.  

Sústavne vedieme žiakov k tomu, aby dokázali svoje názory vyjadriť a zdôvodniť vlastné postoje k 

rozličným situáciám: v priebehu diskusie držal sa námetu a vzájomne sa načúvať. Nabádame žiakov 

diskutovať s rodičmi o jednotlivých témach výchovy k manželstvu a rodičovstvu. 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu sa realizuje v úzkej spolupráci školy a rodiny. 

Ciele výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa budú realizovať: 

- na vyučovacích hodinách etickej výchovy, náboženskej výchovy, prvouky,  prírodovedy 

  - na triednických stretnutiach rodičovského združenia prostredníctvom triednych učiteľov v  

  rámci spolupráce rodiny a školy, 

- prostredníctvom prednášok a besied počas vyučovanie i na mimo vyučovacích aktivitách  

  tried učiteľov so žiakmi, najmä návštevy divadelných predstavení, výstav, exkurzií, ... 

- získavaním informácií z internetu o ľudských právach, právach dieťaťa, Zákone o rodine. 

K dispozícii je aj stránka na internete www.infovek.sk/predmety/výchova k manželstvu a  

rodičovstvu. 

 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu má na 2. stupni výrazne interdisciplinárny charakter, 

pretože sa dotýka všetkých oblastí a etáp ľudského života. Integruje v sebe pedagogické, biologické, 



psychologické i sociologické poznatky a aspekty o dospievaní, sexualite, o sociálnych vzťahoch a ich 

hodnote v ľudskom živote.  

Ciele 

Ciele výchovy k manželstvu a rodičovstvu sú zamerané tak, aby prispievali k výchove celej osobnosti 

dospievajúceho dievčaťa a chlapca, aby boli schopní poznávať a chápať mravné, sociálne, 

psychologické a fyziologické zvláštnosti ľudských jedincov podľa pohlavia, a tak vytvoriť optimálne 

medziľudské vzťahy s ľuďmi svojho a opačného pohlavia.  

 

Na 2. stupni ZŠ je možné navrhovaný cieľ dosiahnuť prostredníctvom plnenia nasledovných 

čiastkových cieľov: 

- pomáhať žiakom v procese sebauvedomovania a sebaúcty, rozvíjanie tolerancie a zodpovednosti 

ako základných podmienok humánnych vzťahov medzi pohlaviami, 

- dať žiakom ucelený etický systém, ktorý im osobne umožní osvojiť si spoločensky žiaduce 

a eticky správne postoje, názory a presvedčenia, aby vedeli správne hodnotiť vzťahy medzi 

pohlaviami, vzťahy v manželstve a v rodine, 

- viesť žiakov k pochopeniu lásky ako základnej zložky sexuality, 

- pripraviť žiakov na zodpovedné rozhodovanie  v kritických oblastiach psychosexuálneho vývinu 

na základe mravných a všeobecne platných hodnôt a noriem, 

- prispievať k poznatkom o sexuálnom rozmere nášho života a k jeho pochopeniu. V tomto 

procese sú podstatné city, hodnoty a kultivovaná komunikácia. 

- sprostredkovať žiakom základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách 

v puberte, 

- v týchto súvislostiach dať žiakom aj primerané informácie o anatómii a fyziológii 

rozmnožovacieho ústrojenstva ženy a muža, priblížiť proces rozmnožovania, vnútromaternicový 

vývin plodu vrátane priebehu gravidity a pôrodu, 

- vysvetliť žiakom význam plánovaného rodičovstva, význam harmonickej a zdravej rodiny pre 

optimálny telesný a duševný vývin dieťaťa, zásady rodinnej výchovy, práva a povinnosti detí a 

rodičov. Zoznámiť ich s medzinárodnými konvenciami o právach dieťaťa a s Deklaráciou práv 

dieťaťa. 

- vysvetliť žiakom možné riziká predčasných a rizikových sexuálnych aktivít, vrátane nežiaducej 

gravidity, interrupcie, pohlavných chorôb a nákazou HIV, AIDS, 

- zoznámiť žiakov s metódami plánovaného rodičovstva, antikoncepcie a ich vplyv na zdravotný 

stav, 



- Vysvetliť žiakom nebezpečenstvo zneužívania drog pre reprodukčné zdravie a možnosti nákazy 

HIV, AIDS, 

- naučiť žiakov odolávať negatívnym vplyvom rovesníckych skupín, rôznym médiám, ale naučiť 

ich ah aktívnej obrane pred možným sexuálnym zneužitím, 

- naučiť žiakov potrebným sociálnym zručnostiam, asertívnemu správaniu a empatie. V týchto 

súvislostiach im zdôrazniť význam sebaovládania a sebadisciplíny pri vytváraní kvalitných 

a rovnocenných medziľudských vzťahov.   

 

Na druhom stupni ZŠ je ťažisko vyučovania VMR v predmetoch etická a náboženská výchova. 

Biologický aspekt VMR sa realizuje v predmete prírodopis a spoločensko- občiansky aspekt v 

predmete občianska náuka. Avšak aj v ostatných predmetoch, ktoré obsahujú vhodné témy je 

možné aplikovať VMR  

1. Priateľstvo  

2. Kultivované dospievanie 

3. Anatómia a fyziológia rozmnožovacích ústrojov 

 4. Zodpovedný prístup k sexualite 

5. Negatívny vplyv drogových závislostí na sexuálne a reprodukčné zdravie človeka  

6. Zásady bezpečného správania 

 

2.6.7 Dopravná výchova 

2.6.7.1 Charakteristika prierezovej témy  

Milióny ľudí sú deň čo deň účastníkmi cestnej premávky. Pri ceste do práce, do školy, na 

nákupy,  ako  aj  pri  ceste  za  akýmikoľvek  osobnými  záujmami  sa  každý  z  nás  stáva účastníkom 

cestnej premávky či už ako chodec, cyklista, cestujúci v prostriedkoch hromadnej prepravy,  vodič 

motorového  vozidla a pod.  Doprava  je neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka. 

Okrem  pozitívnych   stránok,   ktoré   so   sebou   doprava   prináša,   najmä   v   zmysle 

uspokojovania materiálnych a kultúrnych potrieb človeka, má doprava a motorizmus aj veľa záporných  

stránok.  Jednou  z  najzávažnejších  negatívnych  stránok  od  samých  začiatkov vzniku automobilizmu 

až po dnešok to boli a sú dopravné nehody. S rozvojom motorizmu sa ich počet  zvyšuje.  Pri 

dopravných nehodách dochádza k  stratám  na životoch,  k  ťažkým úrazom,  často  s  trvalými  

následkami.  Neúmerný  je  počet  dopravných   nehôd,  ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a 

staršom školskom veku. 



Akýkoľvek druh pohybu v cestnej premávke je nemysliteľný bez adekvátneho poznania               a 

rešpektovania pravidiel cestnej premávky, teda platných všeobecne záväzných právnych predpisov pre  

túto  oblasť, učebný predmet a nepriamo celá vzdelávacia sústava pripravuje ľudí  na  život  v premávke  

na  pozemných  komunikáciách.  V  tejto  súvislosti  je  potrebné zdôrazniť,  že  škola  je  základnou  a   

najdôležitejšou  zložkou  tohto  systému.  Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na 

bezpečné  správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. 

Učivo predmetu Dopravná výchova  je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov 

základných škôl. Svojim špecifickým obsahom a zameraním cieľavedome pôsobí na mravné, 

intelektuálne, fyzické a psychické vlastnosti žiakov. Úlohou dopravnej výchovy v školách 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 (ďalej len DDI) 

alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. 

2.6.7.2 Ciele dopravnej výchovy v základnej škole 

 Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, na oblasť  

kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú. Je prirodzené, že nie pri každej téme sú v rovnakej miere 

rozvíjané všetky tri zložky osobnosti žiaka. Vyučujúci má dbať o to, aby na úkor osvojenia jednotlivých 

faktov a zručností nezanedbal rozvíjanie osobnosti žiaka z tejto oblasti do takej miery, ako ho umožňujú 

jeho osobné dispozície, vek, fyzická vyspelosť, atď. 

Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií : 

a)   Pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými  

      právnymi predpismi, 

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

      chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

c)   osvojiť  si  zásady  bezpečného  správania  sa  v  cestnej  premávke  podľa  všeobecne  

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

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

     návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,  

e)   zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

f)   zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 

g)  pochopiť  význam technického  stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú  jazdu  v cestnej  

     premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 

h)  uvedomiť  si  význam  technických  podmienok  dopravy  a  zariadení  ovplyvňujúcich 



     bezpečnosť cestnej premávky, 

i)  pochopiť význam komunikácie a kooperácie medzi účastníkmi cestnej premávky, naučiť  sa  

    predvídať   potenciálne  riziká  vyplývajúce  z povahy  vozovky,  dopravnej  situácie a  

    správania sa iných účastníkov cestnej premávky, učiť sa predvídať a reagovať na chyby  

    druhých, 

j)  pochopiť význam a úlohy policajtov pre bezpečnú a plynulú premávku na cestách, 

k)  osvojiť si zásady, ale aj zručnosti a návyky súvisiace s poskytovaním prvej pomoci zranenej  

     osobe pri dopravnej nehode, 

l) osvojiť si základné zručnosti a zásady správania sa pri dopravnej nehode.  

 

 

V priebehu vyučovania je potrebné vytvárať tieto kompetencie: 

1.  Poznať dopravné značky a riadiť sa podľa nich. 

2.  Bezpečne chodiť po chodníku a po ceste. 

3.  Brať ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky. 

4.  Kultúrne sa správať na cestách a v dopravných prostriedkoch. 

5.  Zavolať alebo poskytnúť pomoc pri dopravnej nehode. 

6.  Schopnosť pozorovať svoje okolie a vyhodnocovať ho z hľadiska bezpečnosti. 

7.  Ovládať bezpečnú jazdu na bicykli. 

Výsledkom výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke je okrem osvojenia 

si rôznych poznatkov a pravidiel cestnej premávky aj nadobudnutie konkrétnych zručností, ale aj 

návodov na  riešenie určitých dopravných situácií. Z uvedeného dôvodu obsah vzdelávania členíme do 

nasledovných oblastí a veku primerane ho spracovávame pre jednotlivé kategórie žiakov. 

2.6.7.3Realizáciaprocesuvzdelávanianazákladnejškole 

         Organizačnéformya metódyvyučovania 

 

Spôsob realizácie prierezovej témy 

- pre žiakov 1. - 4. ročníku najmä pohybom v objekte a areáli školy, mimo školy,  

-formou kurzu na detskom dopravnom ihrisku,  

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

- beseda s políciou  

- riešenie slovných úloh z matematiky s tematikou dopravnej výchovy,  

- didaktické hry na školskom dvore – žiaci I. stupňa,  

- využívanie učebných textov k dopravnej výchove,  



- výtvarné spracovanie témy.  

 

2.6.7.4 Hodnotenie vzdelávania 

UčivoDopravnejvýchovymániekoľkošpecifíka odlišnostíodostatnýchvyučovacích 

predmetovv základnejškole.Základnýmznakomučivaje,žehocinemávyučovacípredmet, 

učivojeprežiakovpovinné.Používanémetódyrešpektujúbežnédidakticképostupy,žiadasa 

všakuplatňovaťmenejverbálnea viacnázornémetódy,cvičeniaakontroly.Dôležitúfunkciu 

plniaaktivizujúcea motivačnéhodnotenia,samostatnéaleboskupinovéčinnosti. 

 

2.6.8 Regionálna výchova a  ľudová kultúra 

Regionálna výchova a ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova, 

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

dedičstvom Slovenska. Spája poznatky vlastivedné, jazykovedné, prírodovedné, tiež pohybovej kultúry 

a umeleckej činnosti. Podieľa sa na všestrannom rozvoji osobnosti žiaka. Poznanie svojho regiónu, jeho 

kultúrneho a prírodného bohatstva prispieva k formovaniu kultúrnej identity, národného povedomia 

žiakov a vytvára pozitívny citový vzťah jedinca k svojmu regiónu – bydlisku, obci, regiónu, vlasti.  

V edukačnom procese pri využívaní regionálnych prvkov je dôležité vysvetliť pojem región. 

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska definuje tento pojem ako „oblasť“ s výskytom javu alebo 

súboru javov v charakteristickej, preň vlastnej skladbe. Najdôležitejšími faktormi bol jazyk a celá 

štruktúra ľudovej kultúry. 

 Regionálna výchova a ľudová kultúra má potenciál byť súčasťou obsahu všetkých povinných 

predmetov, hlavne prvouky, prírodovedy, vlastivedy, slovenského jazyka a literatúry, výtvarnej,  

hudobnej a etickej výchovy, alebo  sa môže realizovať prostredníctvom voliteľného vyučovacieho 

predmetu. Vhodnými formami sú tiež projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne a pod. Vlastná 

realizácia prierezovej témy si vyžaduje zmeny aj v procesuálnej zložke výchovy a vzdelávania - vo 

vyučovacích metódach a organizačných formách.  

Štátny vzdelávací program ISCED 1 pre primárne vzdelávanie apeluje na stimulovanie 

poznávacej zvedavosti žiakov, z pozorovania zážitkových aktivít spojených s ich životom, s jeho 

bezprostredným kultúrnym a prírodným prostredím. Je preto potrebné využívať poznatky a skúsenosti 

žiakov, spolupracovať s mimoškolským prostredím, rôznymi inštitúciami.  

Cieľavedomé uplatňovanie regionálnych prvkov v poznávaní a vo výchove sú základné 

prostriedky kultivovania jedinca už od mladšieho školského veku. Je nevyhnutné, aby pedagóg využíval 



aktivizujúce metódy, spontánnosť a fantáziu žiakov s emotívnym prežívaním a zážitkom (Uhrinová – 

Vargová, 2008). 

 

2.6.8.1 Ciele regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry v ISCED 1 

 Cieľom regionálnej výchovy je inšpirovať deti a mládež, aby si všímali a zaznamenávali 

zaujímavé informácie zo svojho okolia a naučili sa ich v živote používať. Regionálnu výchovu 

nechápeme ako izolovaný jav, ale ako pevnú súčasť prípravy mladej generácie na život v našej 

spoločnosti. Musíme sa pokúsiť nenásilným spôsobom deti vychovávať. Pri realizácii cieľov regionálnej 

výchovy je dôležitá pedagógova osobnosť, spôsobilosť, pripravenosť a hlavne znalosť regiónu, lebo 

práve on sa môže stať nositeľom a šíriteľom hodnôt ako sú láska a úcta k rodnej obci, domovu a vlasti. 

(Masariková, 2007). 

 

 Hlavné ciele prierezovej témy: 

- Poznať krásy prírodného bohatstva svojej obce, regiónu; 

- Poznať históriu, historické stavby obce, regiónu; 

- Zaujímať sa o život ľudí v minulosti – návrat k starým hodnotám a zdravému životnému štýlu; 

- Vytvárať pozitívny vzťah a pocit spolupatričnosti k svojmu bydlisku, obci, regiónu, vlasti; 

- Pestovať a rozvíjať cit ku krásam a tradíciám regiónu; 

- Poznať a zaujímať sa o  slávnych rodákov regiónu; 

- Oboznamovať sa s ľudovými tradíciami, zvykmi a regiónu; 

- Oboznamovať  sa prakticky vyskúšať tradičné remeslá v regióne; 

- Zaujímať sa o  život obce a regiónu v súčasnosti; 

- Všímať zaujímavé informácie zo svojho okolia a naučiť sa ich využívať; 

- Rozvíjať dobré medziľudské vzťahy v škole, obci; 

- Podporovať aktivity súvisiace s kultúrou prejavu, s kultúrou slova; 

- Rozvíjať svoju národnú a kultúrnu identitu. 

 

2.6.8.2 Metódy a formy vyučovania regionálnej výchovy a  ľudovej kultúry 

V Prierezovej téme je možné využiť širokú škálu  metód a foriem práce, aby bola pre žiakov zaujímavá 

a podnetná. Využívané metódy a formy práce: 

- Informačná – informovanie žiakov slovom, obrazom 

- Rozhovor – aktivizuje žiakov 

- Rozprávanie – zamerané na city, predstavivosť a fantáziu žiaka 



- Vysvetľovanie – pri náročnom učive, neznámych pojmoch 

- Dialóg  

- Diskusia 

- Opis – spojený s pozorovaním 

- Problémová metóda – tvorivé myslenie 

- Inscenačná metóda – hranie rol 

- Samostatná a skupinová práca 

- Práca vo dvojiciach 

- Brainstorming 

- Vychádzky 

- Výlety a exkurzie – napr. Ľupčiansky zámok, Múzeum máp v Kynceľovej 

- Beseda – so starými rodičmi 

- Didaktická hra 

- Súťaž, kvíz 

- Projektové vyučovanie 

- Prezentácia projektu 

- Praktická činnosť – napr. zdobenie perníkov pred vianocami 

- Návšteva podujatia – Výstava fotografií 

 

 

2.6.8.3 Témy, realizácia  

V školskom vzdelávacom programe implementujeme regionálnu výchovu a tradičnú ľudovú kultúru 

v nasledujúcich tematických celkoch: 

A. Môj rodný kraj 

B. Objavujeme Slovensko 

C. Tradičná ľudová kultúra 

 

A. Môj rodný kraj 

1. ročník – Slovenský jazyk a literatúra – Spoluhláska „CH“ – Chata pod Chopkom 

2. ročník – Prvouka – Práca, Škola; Výtvarná výchova – Kraje v našej oblasti, Podnety architektúry, 

Sochy v našom okolí 

3. ročník –  Slovenský jazyk a literatúra – Moja obec – opis, Oznam o udalosti v obci; Čítanie – 

Rodina; Vlastiveda – Naša obec – zvyky a tradície, Remeslá, Čipkárstvo, Sviatky, Historické udalosti, 



Historické budovy, Život ľudí v obci, Predkovia, Pamiatky v obci, Oddych a rekreácia, Kúpele Brusno, 

Výstava fotografií Brusna v minulosti; Výtvarná výchova – Ľudové prvky; Pracovné vyučovanie – 

Ľudové remeslá 

4. ročník – Vlastiveda – Banská Bystrica a okolie; Matematika – Tvorba slovných úloh z regiónu; 

Čítanie – Povesti z nášho regiónu, Spisovatelia a rozpravkári z nášho regiónu; Pracovné vyučovanie – 

Ľudové tradície a remeslá v regióne 

 

B. Objavujeme Slovensko 

1. ročník – Prvouka – Kráľovstvo rastlín, Kráľovstvo živočíchov; Slovenský jazyk a literatúra – To 

je krása –Dvojhláska „ô“ 

2. ročník – Prvouka – Slovensko, Štátna vlajka, Štátny znak, Kalendár, Rok, Mesiac, Jeseň; Čítanie – 

Prichádza jeseň, Ide zima 

3. ročník –  Slovenský jazyk a literatúra – Podstatné mená – geografické názvy riek, obcí, pohorí... 

4. ročník – Prírodoveda – Lesné spoločenstvo 

 

C. Tradičná ľudová kultúra 

1. Ročník – Slovenský jazyk a literatúra  – Veľká noc 

2. Ročník – Prvouka – Vianoce, Nový rok, Pamiatka zosnulých, Poznávanie pamätihodností; Čítanie-   

Z rozprávky do rozprávky 

3. ročník – Čítanie – Povesť, Ľudová rozprávka 

4. ročník – Pracovné vyučovanie – Zvyky a tradície 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

Vnútorný systém hodnotenia zameriame na tri oblasti: 

1. hodnotenie žiakov, 

2. hodnotenie pedagogických zamestnancov, 

3. hodnotenie školy. 

 

3.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

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

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

jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce a návod, ako postupovať pri 

odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť nielen samotné vedomosti, ale aj ich prepojenie so 

zručnosťami a spôsobilosťami.  

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a 

neúspešných. Pri hodnotení vo výchovných predmetoch, kde je potrebný  istý stupeň nadania pre danú 

oblasť,  budeme prihliadať aj na pokroky a snahu žiaka.   

Hodnotenie výsledkov budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme 

sledovať aktuálny stav vedomostí a zručností, ale aj vývoj žiaka. 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu. V učebných osnovách každého predmetu určíme, ktoré výkony žiaka budeme 

hodnotiť a podľa akých kritérií.   

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

bude brať do úvahy možný vplyv ich zdravotného znevýhodnenia žiaka na školský výkon. 

Všeobecné pravidlá a kritériá pre hodnotenie žiakov 

• žiaci sú priebežne hodnotení formou známok podľa metodických pokynov na hodnotenie a 

klasifikáciu žiakov základných škôl, 

• známky môžu byť podľa potreby doplnené slovným hodnotením (ústnym alebo písomným), 

• v ročníkoch 1. - 4. klasifikujeme všetky predmety (vrátane výchov) známkou, okrem náboženskej 

a etickej výchovy 

• v ročníkoch 5. –  9. klasifikujeme všetky predmety (vrátane výchov) známkou, okrem náboženskej 

a etickej výchovy 



• polročné (výpis) a koncoročné vysvedčenie na konci každého ročníka sa vydáva zo známkami, o 

použití slovného hodnotenia rozhoduje na začiatku školského roka riaditeľ školy na základe 

prerokovania v pedagogickej rade, 

• hodnotenie je adekvátne veku žiaka a jeho individuálnym schopnostiam, 

• pri hodnotení písomných prác a testoch používame jednotne nasledovnú stupnicu: 

100% - 90% - 1 

89% - 75% - 2 

74% - 55% - 3 

54% - 35% - 2 

34% - a menej - 5 

• integrovaní žiaci sú hodnotení podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so 

špeciálno-pedagogickými potrebami v bežných základných školách na základe psychologického 

vyšetrenia, 

• zákonní zástupcovia žiakov sú zoznámení s hodnotením prospechu a správania žiaka 

prostredníctvom žiackej knižky, elektronickej žiackej knižky, na rodičovských združeniach 

a konzultáciách, 

• v prípade výrazných zmien v správaní alebo v prospechu žiaka sú zákonní zástupcovia oboznámení 

ihneď. 

Budeme sa snažiť vychovávať našich žiakov tak, aby dokázali aj sami slovne objektívne ohodnotiť. 

Sebahodnotenie je dôležitou súčasťou hodnotenia žiakov pri každodennej práci, jeho prostredníctvom sa 

posilňuje sebaúcta a sebavedomie žiakov. Žiak má priestor k tomu, aby urobil sebahodnotenie skôr, než 

bude poznať názor vyučujúceho alebo spolužiaka. Urobí to formou, ktorá zodpovedá jeho 

schopnostiam. V prípade klasifikácie má žiak právo na vyjadrenie svojich pripomienok a na odpoveď 

učiteľa (slovné hodnotenie jeho výkonu). Sebahodnotenie je chápané ako schopnosť, ktorú by si mal 

žiak osvojiť. K rozvíjaniu tejto schopnosti dochádza vo všetkých vzdelávacích odboroch. Objektívne 

sebahodnotenie žiaka je jedným z východísk pre plánovanie ďalšej činnosti. Chybu je potrebné chápať 

ako prirodzenú vec v procese učenia. Vyučujúci sa o chybe so žiakmi baví, žiaci môžu niektoré práce 

sami opravovať. Chyba je dôležitý prostriedok učenia. Pri sebahodnotení by mal žiak popísať: 

 čo sa mu darí  čo mu ešte nejde  ako bude pokračovať ďalej. 

 

 



3.1.1 Hodnotenie žiakov na 1. stupni 

Výchovy budú v tomto školskom roku klasifikované známkou. Etická a náboženská výchova budú 

hodnotené slovom absolvoval(a)/neabsolvoval(a). 

V prípade, že z dôvodu zlej pandemickej situácie budú uzavreté školy, a tým pádom nedôjde 

k naplneniu výchovno-vzdelávacieho cieľa daného predmetu, výchovy budú hodnotené slovne. 

 

Prezenčná výučba 

1.ročník – Žiaci prvého ročníka budú v tomto školskom roku klasifikovaní známkou (piatimi 

stupňami). 

Žiaci budú hodnotení priebežne aj súhrnne. Hodnotenie bude pôsobiť konštruktívne a povzbudzujúco. 

Bude zamerané na pozitívnu motiváciu a individuálny prístup. Bude sa prihliadať hlavne na špecifiká 

prvého ročníka, kde má prevládať motivačný charakter známok. 

V predmetoch náboženská a etická výchova bude slovné hodnotenie – aktívne 

absolvoval(a)/neabsolvoval(a). 

 

2.-4.ročník 

Bodové písomné práce a testy budú hodnotené nasledovnou stupnicou: 

100 - 90%    známka 1 

89 – 75 %     známka 2 

74 - 55%      známka 3 

54 - 35%      známka 4 

Menej ako 34%   známka 5 

Priebežné odkazy/poznámky ku práci žiaka, ak to učiteľ uzná za vhodné (napr. výnimočne kvalitná 

práca, výnimočné zlepšenie, zabudnutie pomôcky, konkrétny problém, ktorý sa týka žiaka, …) budú 

hodnotené slovne, prípadne známkou. 

Ďalej sa bude priebežne hodnotiť: - výkon a pripravenosť žiaka na vyučovanie, 

- vzdelávacia aktivita žiaka na vyučovacích hodinách, 

- práca na dobrovoľných úlohách, tvorivosť, vlastné námety, dobrovoľná aktivita počas vyučovania 

i mimo neho. 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ najmä 

týmito metódami, formami a prostriedkami: 

- diagnostické pozorovanie žiaka, 

- sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosť na vyučovanie, 



- rôzne druhy skúšok (písomné, praktické, ústne, praktické, pohybové) 

- menej riadené (denníky, projekty), 

- analýza rôznych činností žiaka, 

- konzultácia s inými pedagogickými pracovníkmi, prípadne odbornými zamestnancami, 

- rozhovormi so žiakom a jeho zákonnými zástupcami. 

Žiaci budú z predmetov skúšaní ústne, písomne alebo prakticky najmenej dvakrát v polročnom 

hodnotiacom období. Vyučujúci je povinný skúšať žiaka priebežne počas celého klasifikačného 

obdobia, nielen tesne pred klasifikáciou.  

Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch bude  hodnotiť 

kvalita vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahne na konci hodnotiaceho obdobia, pričom sa bude 

prihliadať na systematickosť práce počas celého obdobia. Stupeň prospechu sa nebude určovať na 

základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie.  

 

Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov: 

Rovnaké chyby sa v tom istom slove pokladajú za jednu chybu, napr. ríchly chlapec má ríchly krok – 

1chyba. 

Klasifikácia diktátov 2.-4.ročník  

0-1 chyba 1 

2-4 chyby 2 

5-7 chýb 3 

8-10 chýb 4 

11 a viac chýb 5 

Rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch:  

2. ročník 20 – 30 plnovýznamových slov 

 3. ročník 30 – 40 plnovýznamových slov  

4. ročník 40 – 50 plnovýznamových slov 

Kontrolné diktáty  

Ročník Počet Zameranie podľa  iŠVP 

2. 10 1. Opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ 2. Hláska a písmeno (ch, dz, 

dž) 3. Samohláska ä 4. Dvojhlásky 5. Tvrdé spoluhlásky 6. 

Opakovanie učiva za 1. polrok 7. Mäkké spoluhlásky 8. Slabiky 

di, ti, ni, li, de, te, ne, le9. Vety 10. Opakovanie učiva z 2. ročníka 

3. 10 1. Opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ 2. Slová s l, ĺ, r, ŕ 3. Vybrané 

slová po b 4. Vybrané slová po m 5. Vybrané slová po p 6. 



Opakovanie učiva za 1. polrok 7. Vybrané slová po r, s 8. Vybrané 

slová po v, z 9. Slovné druhy 10. Opakovanie učiva z 3. ročníka 

ZŠ 

4. 10 1. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ 2. Vybrané slová po b, m 3. 

Vybrané slová po p, r 4. Vybrané slová po s, v, z 5. Spodobovanie 

6. Opakovanie učiva za 1. polrok 7. Vlastné podstatné mená 8. 

Ohybné slovné druhy 9. Neohybné slovné druhy 10. Opakovanie 

učiva zo 4. ročníka ZŠ 

 

Dištančná výučba 

V čase prerušeného vyučovania budú na škole rešpektované základné princípy hodnotenia:  

 zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka, 

 rešpektovať individuálne podmienky na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie 

 sústrediť sa na poskytovanie slovnej spätnej väzby, 

 akceptovať jedinečnosť podmienok na vzdelávanie. 

Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania nebude realizovať formou klasifikácie. 

 Priebežné hodnotenie bude mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej počas dištančného 

učenia. 

Hodnotenie bude mať prioritne motivačný charakter, bude pomenúvať chyby, ktoré žiaci urobia, 

navrhovať postupy ako ich odstrániť. 

Hodnotenie bude mať prísne individualizovaný charakter, bude zohľadňovať individuálne osobitosti 

a momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť žiaka. 

Priebežné hodnotenie bude kombináciou slovného hodnotenia a sebahodnotenia žiaka. Slovné 

hodnotenie je zamerané na opis zvládania učebného obsahu jednotlivými vyučujúcimi predmetov. 

Bude zrušená  povinnosť písať kontrolné prácea kontrolné diktáty. 

Podklady na hodnotenie získa učiteľ najmä z portfólii žiackych prác –samostatných prác, z projektov, 

z rozhovorov so žiakmi, online vyučovaním a  online konzultáciami so žiakmi. 



Na postup do vyššieho ročníka žiaci, ktorí zo subjektívnych príčin nebudú plniť požiadavky vyučovania 

na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania, na základe 

rozhodnutia pedagogickej rady vykonajú komisionálnu skúšku z jednotlivých predmetov. Preskúšanie 

sa uskutoční najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania alebo do 31. 8. 2022. 

Hodnotenie žiakov, ktorí z objektívnych príčin nemali prístup na online vzdelávanie, bude realizované 

na základe komunikácie škola (učiteľ) – žiak (rodič), plnenia si dištančných úloh a ich zasielanie 

danému učiteľovi inou formou ako je internetová komunikácia – pošta,  z rúk do rúk. Preskúšanie žiaka 

sa uskutoční, pri opätovnom návrate do školy. Zároveň sa uskutoční aj kontrola a hodnotenie portfólia 

prác, ktoré žiak vypracoval počas dištančnej výučby. 

V záverečnom hodnotení žiakov sa bude prihliadať na: 

 známky, ktoré žiaci získali v počas prezenčného vyučovania, 

 aktivitu na hodinách a plnenie si povinností počas prezenčného vyučovania, 

 vzťah žiaka k práci v predmete, jeho snaha o sebarozvoj, tvorivosť, spoľahlivosť a plnenie 

povinností, 

 prístup k plneniu dištančných úloh, zodpovednosť, cieľavedomosť, 

 miera samostatnosti v riešení úloh počas dištančného vzdelávania, 

 práce navyše (nepovinné úlohy) a ich vypracovanie 

 dištančné úlohy a tematické práce, ktoré žiaci vypracovali počas mimoriadnej situácie, pričom sa 

prihliadne na individuálne podmienky žiaka,  

 sebahodnotenie žiaka, 

 prístup, záujem o zlepšovanie svojich výkonov. 

3.1.2 Hodnotenie žiakov na 2. stupni 

Prezenčná výučba 

Klasifikácia slovenského jazyka 
Kritériá 

hodnotenia 

Kvalita a 

jazyková 

správnosť  

v hovor. 

a písanej 

forme 

Stupeň rečovej 

pohotovosti a 

ovládanie odborne

j jazyk. 

terminológie 

Kvalita 

tvorby textov 

Kvalita čítania Práca 

s umeleckým 

textom 

výborný vyjadruje sa 

spisovne, 

využíva 

logickomyšlienkov

uplatňuje 

logickú 

číta plynule 

s porozumením 

umelecký text 

analyzuje 



správne 

a výstižne, 

gramaticky 

správne 

é operácie, dokáže 

argumentovať, 

obhájiť si svoj 

názor, ovláda 

a používa 

jazykovedné 

termíny 

nadväznosť 

a komunikatív

nu funkčnosť 

slov a viet 

orientuje sa 

v texte a dokáže 

zaznamenať 

základné údaje 

a porovnáva 

s inými 

textami, 

interpretuje ho, 

pri analýze 

textu používa 

nadobudnuté 

poznatky 

z jazyka a 

literatúry 

chválitebný vyjadruje sa 

spisovne, 

správne 

a výstižne, 

takmer vždy 

gramaticky 

správne 

využíva 

logickomyšlienkov

é operácie, s 

pomocou učiteľa 

argumentuje, 

obhajuje si svoj 

názor, ovláda 

a používa odbornú 

jazykovú 

terminológiu 

primerane 

uplatňuje 

logickú 

následnosť 

a komunikatív

nu  funkčnosť 

slov a  viet 

číta plynule 

s porozumením, 

orientuje sa 

v texte a takmer 

vždy dokáže 

zaznamenať 

základné údaje 

umelecký text 

primerane 

analyzuje 

a porovnáva 

s inými 

textami, 

interpretuje ho, 

pri analýze 

textu takmer 

vždy používa 

nadobudnuté 

poznatky 

z jazyka a 

literatúry 

dobrý vyjadruje sa 

vhodne, 

kultivovane, 

čiastočne 

gramaticky 

správne 

S pomocou učiteľa 

je schopný 

čiastočne využívať  

logickomyšlienkov

é operácie a 

argumentovať, 

čiastočne  používať 

odbornú jazykovú 

terminológiu 

Dochádza 

k čiastočnému 

porušeniu  

logickej 

nadväznosti 

a funkčnosti 

slov a viet, 

v textoch sa 

objavujú 

štylistické 

a gramatické 

chyby 

číta nesúvislo 

umelecké 

a vecné texty,  

s pomocou 

učiteľa sa v nich 

orientuje a  

zaznamená 

základné údaje 

dokáže 

jednoducho 

interpretovať 

umelecký 

a vecný text, 

čiastočne  

používa 

nadobudnuté 

poznatky 

z jazyka a 

literatúry 

dostatočný 

 

vyjadruje sa  

čiastočne 

gramaticky 

správne 

v súlade 

s jazykovou 

normou 

používa nesprávne 

jazykové 

prostriedky, má 

obmedzenú slovnú 

zásobu, čiastočne 

používa odbornú  

jazykovú 

terminológiu 

s pomocou 

učiteľa tvorí 

jednoduché 

texty pričom 

dochádza 

k čiastočnému 

porušeniu  

logickej 

nadväznosti 

a funkčnosti 

slov a viet, 

v textoch sa 

často 

vyskytujú 

štylistické 

a gramatické 

chyby 

číta pomaly 

a nesúvislo, s 

prestávkami 

orientuje sa v  

umeleckých 

a vecných 

textoch, 

s pomocou 

učiteľa 

vypisuje z nich 

základné 

údaje, veľmi 

jednoducho 

odpovedá na 

otázky 

súvisiace 

s prečítaným 

textom 

nedostatočný vo často používa dokáže iba s číta pomaly orientuje sa v  



 vyjadrovaní 

robí  časté 

gramatické 

chyby 

nesprávne jazykové 

prostriedky, má 

obmedzenú slovnú 

zásobu, neovláda 

odbornú  jazykovú 

terminológiu  

pomocou 

učiteľa tvoriť  

jednoduché 

druhy  textov, 

v textoch sa 

vyskytuje veľa 

štylistických, 

gramatických 

chýb 

a nesúvislo, s 

prestávkami 

umeleckých 

a vecných 

textoch, 

s pomocou 

učiteľa  

vypisuje z nich 

základné 

údaje, slabo 

odpovedá na 

otázky 

súvisiace 

s prečítaným 

textom 

 

 

 

Klasifikácia vyučovacieho predmetu – cudzí jazyk 
Kritériá 

hodnotenia 

Obsahová 

primeranos

ť 

Plynulosť 

vyjadrovania 

Jazyková 

správnosť 

Schopnosť 

komunikácie 

a písania 

textov 

Zrozumiteľnosť 

prejavu 

výborný reaguje na 

podnet, 

rozumie 

hlavnej 

myšlienke 

textu 

vyjadruje sa 

plynulo, 

súvislo 

používa 

správne 

jazykové 

prostriedky 

a slovnú zásobu 

dokáže 

zrozumiteľne 

vysloviť 

a napísať 

súvislý 

Správne používa 

kompozičné 

postupy a slohové 

útvary 

chválitebný primerane 

reaguje na 

podnet, 

správne 

interpretuje 

úlohu 

vyjadruje sa 

väčšinou 

súvislo 

takmer vždy 

používa 

správne 

jazykové 

prostriedky 

a primeranú 

slovnú zásobu 

obsah a kvalita 

prejavu sú 

primerané 

téme 

ojedinelé 

gramatické chyby 

neovplyvňujú 

zrozumiteľnosť 

prejavu žiaka 

dobrý reaguje na 

sledovanej 

úrovni na 

podnet,  

interpretuje 

úlohu 

jeho prejav je 

zväčša súvislý 

a jasný 

používa aj 

nesprávne 

výrazy, ale 

zväčša k téme  

 primeranú 

slovnú zásobu 

je schopný 

reagovať na 

otázky 

a impulzy 

učiteľa 

gramatické chyby 

nesťažujú 

zrozumiteľnosť 

prejavu žiaka 

dostatočný 

 

 interpretuje 

úlohu len 

s pomocou 

učiteľa 

jeho prejav je 

zväčša 

nesúrodý a 

nesúvislý 

často  používa  

nesprávne 

výrazy,  

slovná zásoba 

je jednoduchá 

reaguje 

krátkymi 

odpoveďami 

na otázky 

učiteľa 

chybná 

výslovnosť 

a intonácia 

ovplyvňuje 

zrozumiteľnosť 

prejavu žiaka 

nedostatočný 

 

nie je 

schopný 

reagovať na 

podnet 

učiteľa 

svoje 

myšlienky 

nedokáže 

vyjadriť ani 

s pomocou 

učiteľa 

množstvo 

gramatických 

chýb,  

neadekvátna 

a chýbajúca 

slovná zásoba  

nevie 

odpovedať na 

otázky, jeho 

prejav je veľmi 

krátky, skoro 

žiadny 

výpovede 

a prejavy žiaka  sú 

väčšinou 

nezrozumiteľné  

 



 

 

 

Klasifikácia vyučovacieho predmetu – dejepis 
Kritériá 

hodnotenia 

celistvosť, 

presnosť, 

trvácnosť 

osvojenia 

poznatkov, 

faktov a 

pojmov 

schopnosť 

uplatňovať 

osvojené 

poznatky 

aktivita 

v prístupe 

k činnostiam, 

záujem o ne 

výstižnosť 

a jazyková 

správnosť 

písomného 

a jazykového 

prejavu 

schopnosť 

zachovať postoj 

a vyjadriť 

vlastné 

stanovisko 

výborný presne a úplne 

ovláda 

požadované 

poznatky a 

fakty 

samostatne 

a tvorivo 

aplikuje 

osvojené 

poznatky 

pohotovo 

vykonáva 

požadované 

intelektuálne 

a motorické 

činnosti 

písomný 

a ústny prejav 

je správny, 

presný 

a výstižný, 

grafický prejav 

je presný a 

estetický 

vie jasne 

a pohotovo zaujať 

postoj a vyjadriť 

vlastné stanovisko 

chválitebný v presnosti 

a úplnosti 

požadovaných  

poznatkov 

a faktov má 

ojedinelé 

medzery 

samostatne 

alebo 

s menšou 

pomocou 

učiteľa 

aplikuje 

osvojené 

poznatky 

pri vykonávaní  

požadovaných 

činností 

prejavuje 

nepresnosti, 

s pomocou 

učiteľa ich 

koriguje 

písomný 

a ústny prejav 

má menšie 

nedostatky, 

grafický prejav 

je menej 

estetický 

vie zaujať postoj 

a vyjadriť vlastné 

stanovisko 

dobrý má menšie 

medzery v 

presnosti 

a úplnosti 

osvojených a 

požadovaných  

poznatkov 

a faktov  

dopúšťa sa 

chýb pri 

aplikácii 

osvojených 

poznatkov 

závažnejšie 

nepresnosti 

a chyby dokáže 

s pomocou 

učiteľa  opraviť 

písomný 

a ústny prejav 

má nedostatky, 

grafický prejav 

je menej 

estetický 

vie menej 

pohotovo zaujať 

postoj a vyjadriť 

vlastné stanovisko 

dostatočný 

 

má závažné 

medzery v 

presnosti 

a úplnosti 

osvojených a 

požadovaných  

poznatkov 

a faktov  

dopúšťa sa 

závažných 

chýb pri 

aplikácii 

osvojených 

poznatkov 

závažnejšie 

nepresnosti 

a chyby dokáže 

s pomocou 

učiteľa  opraviť 

má závažné 

nedostatky 

v správnosti 

a presnosti 

a výstižnosti,  

grafický prejav 

má nedostatky 

nevie pohotovo 

zaujať postoj 

a vyjadriť vlastné 

stanovisko 

nedostatočný 

 

má závažné  

a značné 

nedostatky, 

požadované  

poznatky 

a fakty si 

neosvojil  

nie je 

schopný 

teoretické 

a praktické 

úlohy riešiť 

má závažné 

nedostatky vo 

vykonaní 

požadovaných 

činností, 

neprejaví 

žiadnu aktivitu 

má závažné 

nedostatky 

v správnosti 

a presnosti 

a výstižnosti,  

grafický prejav 

je 

nevyhovujúci 

nevie zaujať 

postoj a nie je 

schopný vyjadriť 

svoje stanovisko 

 

 



Kritériá hodnotenia spoločenskovedných predmetov v súvislosti s trvaním mimoriadnej situácie. 

 

Kritériá hodnotenia jazykov a spoločensko-vedných predmetov počas mimoriadnej situácie. 

Na základe odporúčaní MŠVVŠ SR a v súvislostí s mimoriadnou situáciou spôsobenou COVID 19 

predmetová komisia navrhla na svojom rokovaní a následne odobrila nasledujúce zásady: 

 Všetci žiaci ZŠ sú povinní aktívne sa zúčastňovať dištančného vzdelávania a domácej prípravy. 

 Hodnotenie a klasifikácia musia byť objektívne a musia zohľadňovať plnenie požiadaviek 

vyučujúcich počas dištančného vzdelávania a domácej prípravy. 

 Žiak môže byť hodnotený priebežne, preferuje sa slovné hodnotenie a nie hodnotenie známkou, 

prípadne kombinácia, podľa odporúčania MŠVVŠ SR. Bude sa prihliadať na individuálne osobitosti 

žiaka. 

 Žiaci budú hodnotení na základe vypracovania komplexných úloh, zadaní, pracovných listov, online 

testov a prezentácií. Nebudú sa realizovať predpísané štvrťročné práce. 

 V záverečnom hodnotení budeme žiakov hodnotiť známkou. 

 Rodič alebo zákonný zástupca je povinný oznámiť triednemu učiteľovi akúkoľvek bariéru, 

neumožňujúcu jeho dieťaťu zúčastňovať sa dištančného štúdia alebo samoštúdia. 

 Žiakom, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku alebo dosiahli 

neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania riaditeľ školy môže nariadiť pred 

postupom do vyššieho ročníka preskúšanie. 

 Žiaci, ktorí dosiahli neuspokojivé výsledky z dvoch alebo viacerých predmetov alebo boli 

neklasifikovaní, môžu byť vyzvaní ku komisionálnym skúškam.     

 

Spoločné kritériá klasifikácie predmetov: slovenský jazyk, anglický jazyk, dejepis: 

Výborný 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti celistvo, presne a chápe vzťahy medzi nimi. 

Samostatne a tvorivo uplatňuje vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických 

úloh/aktivít. Jeho ústny aj písomný prejav je správny a výstižný. Žiak aktívne plní 

požiadavky počas dištančného spôsobu výučby, ktoré sú dané učiteľom a posiela o nich 

spätnú väzbu. Účasť na dištančnom vzdelávaní je aspoň 95%. Známky získané ešte počas 

vyučovania v 2.polroku v škole zodpovedajú stupňu výborný. 

 

Chválitebný 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti v podstate celistvo, presne a chápe vzťahy 



medzi nimi. Samostatne s menšími podnetmi uplatňuje vedomosti a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh/aktivít. Jeho ústny a písomný prejav má menšie nedostatky 

v presnosti a výstižnosti. Žiak aktívne plní požiadavky počas dištančného vzdelávania dané 

učiteľom a posiela o nich spätnú väzbu. Účasť na dištančnom vzdelávaní je aspoň 85%. 

Známky získané ešte počas vyučovania v 2.polroku zodpovedajú stupňu chválitebný. 

 

Dobrý 

Žiak má v celistvosti, presnosti osvojenia si poznatkov, pojmov a zákonitostí nepodstatné 

medzery. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s učiteľovou pomocou korigovať. Pri riešení 

teoretických a praktických úloh/aktivít sa dopúšťa chýb. V ústnom a písomnom prejave má 

nedostatky. Žiak si sporadicky plní požiadavky dané učiteľom počas dištančného 

vzdelávania a posiela o nich spätnú väzbu. Účasť na dištančnom vzdelávaní je aspoň 60%. 

Známky získané ešte počas vyučovania v 2.polroku v škole zodpovedajú stupňu dobrý. 

 

Dostatočný 

Žiak má závažné medzery, úlohy nevykonáva správne a presne. Ústny a písomný prejav 

má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. Pri riešení teoretických a 

praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby. Výsledky jeho činnosti počas dištančného 

vzdelávania sú menej kvalitné, vážne nedostatky dokáže s učiteľovou pomocou korigovať. 

Účasť na dištančnom vzdelávaní je aspoň 40%. Známky získané ešte počas vyučovania v 

2.polroku v škole zodpovedajú stupňu dostatočný. 

 

Nedostatočný 

Žiak si neosvojil vedomosti, má v nich závažné a značné medzery. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Kvalita výsledkov jeho činnosti je 

na nízkej úrovni. Neplní si i požiadavky učiteľa a nepodáva o nich spätnú väzbu. Účasť na 

dištančnom vzdelávaní je nižšia ako 40%. 

Kritériá klasifikácie výchovných predmetov 

Výborný (1) Žiak dosahuje konkretizované výstupy, očakávané spôsobilosti, kľúčové kompetencie a 

ciele základného vzdelávania rýchle, v určenom čase, s výrazným podielom samostatnej práce a len s 

minimálnou pomocou učiteľa. Prejavuje výrazný záujem o výučbu a o pozitívne rozvíjanie svojej 



osobnosti. Riadne sa na vyučovanie pripravuje a vzorne plní zadané úlohy. Pri výučbe plne využíva 

svoje schopnosti, možnosti a rezervy.  

Chválitebný (2) Žiak dosahuje stanovené výstupy v určenom čase, len s malou pomocou učiteľa. Je 

schopný samostatne pracovať. Prejavuje zreteľný záujem o výučbu a o rozvíjanie svojej osobnosti. Jeho 

príprava na výučbu a plnenie zadaných úloh vykazujú drobné nedostatky. Pri výučbe sa snaží plne 

využívať svoje schopnosti, možnosti a rezervy.  

Dobrý (3) Žiak dosahuje stanovené výstupy, ale v dlhšom než určenom čase a s výraznou pomocou 

učiteľa. Samostatnej práce je schopný len čiastočne. Prejavuje čiastočný záujem o výučbu a rozvíjanie 

svojej osobnosti. Jeho príprava na výučbu a plnenie zadaných úloh často vykazujú výraznejšie 

nedostatky. Svoje schopnosti, možnosti a rezervy využíva pri výučbe len čiastočne a vykazuje len malú 

snahu o zlepšenie tohto stavu. 

Dostatočný (4) Žiak dosahuje aj napriek výraznej pomoci učiteľa a za omnoho dlhší čas než je určený, 

len niektoré stanovené výstupy. Samostatne pracovať je takmer neschopný. Prejavuje malý záujem o 

výučbu a rozvíjanie svojej osobnosti. Jeho príprava na výučbu trvale vykazuje výrazné nedostatky. 

Svoje schopnosti, možnosti a rezervy využíva vo výučbe len veľmi málo, skôr ojedinele a nejaví takmer 

žiadnu snahu tento stav zlepšiť.  

Nedostatočný (5) Žiak nedosahuje prakticky žiadne stanovené výstupy, ani vo výraznejšie dlhšom, než 

určenom čase, a to i pri maximálnej pomoci a snahe učiteľa. Samostatne pracovať nie je schopný. O 

výučbu a rozvíjanie svojej osobnosti neprejavuje záujem. Na výučbu sa nepripravuje. Svoje schopnosti, 

možnosti a rezervy pri výučbe nevyužíva, snahu zlepšiť tento stav neprejavuje. 

3.1.3 Výchovné opatrenia 

Pochvaly 

 Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za dlhodobú úspešnú 

prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi;  

návrh na udelenie pochvaly sa prerokuje na pedagogickej sekcii, resp. v pedagogickej rade; 

pochvaly sa zaznamenávajú do katalógových listov  

Napomenutia a pokarhania zo správania: 

 Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné alebo opakované previnenie proti 

školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania;  

Podľa závažnosti previnenia sa ukladajú niektoré z týchto opatrení:  



napomenutie od triedneho učiteľa,  

pokarhanie od triedneho učiteľa,  

pokarhanie od riaditeľa školy.  

Pokarhanie sa udeľuje po prerokovaní s riaditeľom školy, v pedagogickej sekcii, a na pedagogickej 

rade; U udelení opatrenia je zákonný zástupca žiaka informovaný preukázateľným spôsobom. Opatrenie 

sa zaznamená v katalógovom liste.  

 

3.1.4 Spôsob hodnotenia žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami 

a) Spôsob hodnotenia a klasifikácie žiakov vychádza zo znalosti príznakov postihnutia a uplatňuje sa vo 

všetkých vyučovacích predmetoch, v ktorých sa prejavuje postihnutie žiaka. Pri hodnotení týchto žiakov 

sa bude postupovať podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými 

poruchami učenia v základných a stredných školách schválených MŠ SR dňa 31. augusta 2004, 

rozhodnutím č. CD – 2004 – 12003/23597 – 1: 099 s platnosťou od 2. septembra 2004. 

 b) Triedny učiteľ oznámi vhodným spôsobom ostatným žiakom v triede podstatu individuálneho 

prístupu a spôsobu hodnotenia a klasifikácie žiaka.  

c) Žiaci s vývinovými výchovno-vzdelávacími potrebami majú svoj rámcový učebný plán doplnený o 

oblasť ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ PODPORA, do ktorej sú zaradené špecifické vyučovacie 

predmety špeciálno-pedagogickej podpory: rozvíjanie špecifických funkcií  (ďalej aj „RŠF“) a  

terapeutické korekčné cvičenia.   Obsah aktivít na týchto predmetoch, ktoré vykonáva špeciálny 

pedagóg je v súlade s mentálnymi a komunikačnými schopnosťami žiaka, bez ohľadu na fyzický vek 

žiaka. 

 

3.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

A. Kontrola výchovno-vzdelávacieho procesu 

Ciele kontroly: 

 získať prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti pedagogických zamestnancov a ich ďalšom 

vzdelávaní, 

 získať prehľad o úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 odstraňovanie nedostatkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti,  

 získať prehľad o hodnotení a klasifikácii žiakov, 

 zabezpečiť plnenie opatrení pre prácu so žiakmi s nadaním, žiakmi so sociálne znevýhodneného 

prostredia a žiakmi so ŠVVP,   

 získavať podklady k objektívnemu hodnoteniu práce zamestnancov. 



Formy, metódy a spôsob kontroly: 

 priama hospitačná činnosť, 

 kontrola plnenia prijatých opatrení,  

 pozorovanie, individuálny rozhovor s učiteľom, 

 štatistické vyhodnocovanie ukazovateľov,  

 kontrola pedagogickej dokumentácie, 

 rozbor a vyhodnocovanie správ o kontrolnej činnosti zástupcov riaditeľa školy, 

 vyhodnotenie podnetov zvonku (rodičia, verejnosť, kontrolné orgány, súťaže...) 

 hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti dalšieho vzdelávania, tvorby 

učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 vzájomné hodnotenie učiteľov (vzájomné hospitácie, otvorené hodiny) 

 

Hospitácie vykonáva zástupca riaditeľa školy na základe plánu hospitačnej činnosti, a v prípade potreby 

aj operatívne. Ak je to na základe ich podnetov alebo iných zistení (sťažnosti žiakov a rodičov, 

výsledky testov a pod.) potrebné, vykoná hospitáciu riaditeľ školy.  

Kontrolné testy a ich vyhodnocovanie slúžia vedeniu školy ako jeden z podkladov k hodnoteniu 

úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu. Každý vyučujúci na druhom stupni robí priebežne prehľad 

známok a priemerov za každú písomnú prácu. 

Pedagogická dokumentácia sa kontroluje raz za mesiac. Sleduje sa pritom plnenie povinností 

triednych učiteľov a vyučujúcich stanovených vnútorným poriadkom školy, úplnosť a presnosť vedenia 

dokumentácie. Záznamy v pedagogickej dokumentácii zároveň slúžia ako podklad k iným druhom 

kontroly (domáce úlohy, frekvencia písomných prác, vyváženosť foriem skúšania a hodnotenia). 

B. Kontrola dodržiavania pracovného poriadku a vnútorného poriadku školy 

Ciele kontroly 

 zaistiť plynulosť výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy,  

 zvyšovať efektivitu práce,  

 získavať podklady k objektívnemu hodnoteniu práce zamestnancov.  

Formy, metódy a spôsob kontroly: 

 kontrola dokumentácie (kniha dochádzky, výkaz oduč. hodín, tr. kniha a pod.), 

 pozorovanie, osobný rozhovor so zamestnancom, 

 vyhodnocovanie podnetov zo školského aj mimoškolského prostredia. 



Dodržiavanie pracovného poriadku sa kontroluje denne pozorovaním. Všímame si hlavne 

dodržiavanie pracovnej doby (príchod na pracovisko, začiatok a koniec vyučovacej hodiny, 

popoludňajšie vyučovanie a záujmová činnosť), výkon dozorov a prácu triedneho učiteľa . 

 

C. Kontrola stavu hygieny a dodržiavania zásad BOZP 

Ciele kontroly 

 zaistiť dodržiavanie zásad a opatrení k vytváraniu bezpečného a zdravého  pracovného  prostredia 

pre žiakov a zamestnancov školy,  

 zisťovať a odstraňovať faktory ohrozujúce zdravie,  

 inventarizácia majetku a pokladničnej hotovosti, 

 kolektívne vyjednávanie. 

 

Priebežnú kontrolu účtovnej dokumentácie robí účtovníčka pri každom účtovnom prípade. Ak sa zistia 

závažnejšie alebo opakujúce sa nedostatky, vykoná sa dôsledná kontrola a prijmú sa potrebné opatrenia. 

Hodnotenie zamestnancov vykonávajú ich priami nadriadení. Pri hodnotení vychádzajú z údajov 

zistených každodennou kontrolnou činnosťou. Pedagogickí zamestnanci sú hodnotení podľa týchto 

kritérií: 

 výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 aktivita a tvorivosť, 

 ďalšie vzdelávanie, 

 mimoškolská a záujmová činnosť, 

 tvorba projektov a zapájanie sa do projektov, 

 účasť na súťažiach, ich organizácia a výsledky žiakov v súťažiach. 

 

Výsledky hodnotenia majú priamy vplyv na finančné ohodnotenie zamestnanca, sú však aj 

podkladom pri rozhodovaní o prideľovaní konkrétnych úloh jednotlivým zamestnancom.  

 

3.3 Hodnotenie školy 

Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci, ich rodičia, pedagogická aj laická verejnosť  získali 

dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré si stanovila v školskom 

vzdelávacom programe, aká je úroveň vedomostí a spôsobilostí, ktoré žiaci získali a aká je úroveň 

výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. 



Hodnotenie školy zverejňujeme každoročne v „Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach“ (ďalej len „správa“), ktorá obsahuje: 

 údaje o počtoch žiakov,  

 návrh organizácie školy na nasledujúci školský rok,  

 výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu,  

 údaje o počtoch, kvalifikácii a ďalšom vzdelávaní zamestnancov,  

 aktivity a prezentáciu školy na verejnosti,  

 projekty, ktoré škola vpracovala a do ktorých sa zapojila,  

 priestorové a materiálne podmienky školy, 

 finančné zabezpečenie hospodárenia školy. 

Podklady pre hodnotenie školy získavame z vlastných zdrojov (prehľady a štatistiky, kontrolná 

činnosť, kontrola iných orgánov a pod.). Taktiež pravidelne monitorujeme podmienky na vzdelanie, 

spokojnosť s vedením školy a učiteľmi, prostredie – klímu školy, priebeh vzdelávania – metódy a formy 

vyučovania, výsledky vzdelávania, riadenie školy a úroveň výsledkov práce školy.   

Kritériom kvality školy je pre nás spokojnosť rodičov, žiakov a učiteľov, preto v budúcnosti 

zapojíme do hodnotenia kvality školy aj ich. 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

- analýza úspešnosti žiakov na súťažiach a olympiádach. 

 

4. Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti 

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, základnej škole a v školskom klube detí 

sa realizuje v súlade s: 

 Vyhláškou MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov;  

 vyhláškou MŠ SR 308/2008 Z. z. o materskej škole;  

 vyhláškou MŠ SR 306/2009 Z. z. o školských kluboch detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, 

centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe; 

 vyhláškou MŠ SR 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných 

školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na 

odborných učilištiach a na jazykových školách.  

Činnosť v materskej škole je od 6:30 do 16:00. Činnosť v školskom klube detí od 6:30 do 16:00 hod.  

Vyučovací proces v škole 

Vyučovacie hodina Začiatok hodiny Koniec hodiny Prestávka 



1. 7:30 8:15 5 min. 

2. 8:20 9:05 10 min. 

3. 9:15 10:00 15 min. 

4. 10:15 11:00 15 min. 

5. 10:05 11:50 25 min. 

6. 12:15 13:00 30 min. 

7. 13:30 14:15  

 

Opatrenia pri prejavoch akútneho ochorenia u žiaka počas vyučovania  

Ak vyučujúci zistí prejavy akútneho ochorenia žiaka počas vyučovacej hodiny, je povinný oznámiť túto 

skutočnosť triednemu učiteľovi a ten bezodkladne telefonicky informuje zákonného zástupcu žiaka a 

zabezpečí bezpečným spôsobom odsun žiaka k príslušnému ošetrujúcemu lekárovi alebo do domácej 

starostlivosti.  

Režim stravovania  

Škola má zriadené vlastné stravovacie zariadenie. Žiaci počas 2 obedňajších prestávok, ktoré trvajú 25 a  

30 minút, majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni. Keďže kapacita jedálne je nepostačujúca, žiaci 

sa stravujú podľa nastavených pravidiel (po 5. vyučovacej hodine dochádzajúci žiaci a žiaci, ktorým 

skončilo vyučovanie a po 6. hodine žiaci z Brusna).  Školská jedáleň zabezpečuje obed a pre deti MŠ aj 

doplnkové stravovanie (podávanie desiaty a olovrantu). 

Zásobovanie pitnou vodou  

Na potrebu piť žiakov upozorňuje vyučujúci a vychovávateľky v ŠKD počas celého dňa (ale najmä 

v letnom období). Škola je zásobovaná vodou z obecného vodovodu – s rozvodom studenej vody v 

množstve, ktoré spĺňa požiadavku 25 l/deň/žiak. Škola disponuje sprchami pre mužov i ženy v rámci 

šatní vo veľkej telocvični ako aj vybudovanej sprchy pre pedagogických zamestnancov.  

Čistota a údržba priestorov školy a areálu 

  Údržbu školy a drobné opravy zabezpečuje školník. Rozsiahlejšie opravy sa vykonávajú dodávateľsky 

prostredníctvom špecializovaných firiem.  

Čistotu priestorov zabezpečujú 2 upratovačky (+ 1 v MŠ).  Denné čistenie navlhko s použitím čistiacich 

prípravkov sa vykonáva na chodbách po príchode žiakov vo vstupnej hale školy, kde sa žiaci prezúvajú, 

v priebehu vyučovania podľa potreby, po vyučovaní sa umývajú všetky chodby školy. Šatne sa upratujú 

podľa potreby. Navlhko s čistiacim prípravkom sa denne upratujú aj podlahy učební, pracovné plochy 

lavíc a stoličiek, umývadlá v triedach a kľučky dvier, odpadové koše v ŠKD i triedach, ktoré majú, sa 

vysáva koberec. Denne sa dezinfikujú toalety, WC misy, pisoáre a umývadlá, kľučky, podlahy, 

zábradlie... Dezinfikujú sa aj odpadové nádoby z učebniach. Týždenne sa utierajú parapety.  



Mesačne sa: – upratujú navlhko s pomocou čistiacich prostriedkov obkladačky, olejové nátery, dvere, 

parapety a ostatný nábytok v učebniach.  

Raz ročne sa – umývajú okná a stropné svietidlá; tepujú sa koberce a tapacírované stoličky, kreslá, 

pohovky...  

Čistiace, dezinfekčné prostriedky a pomôcky na upratovanie sú uložené v sklade čistiacich prostriedkov, 

vždy mimo dosahu detí. O kvety v budove školy sa stará upratovačka. O kosenie trávnika v školskom 

areáli a strihanie kríkov sa stará školník.  

Zneškodňovanie tuhého odpadu 

Odpady z miestností školského zariadenia vynášajú upratovačky a do odpadových nádob školník.  

Vyprázdňovanie vonkajších odpadových nádob zabezpečuje obecný úrad 1x týždenne. Týždňa.  Zber 

odpadu je separovaný: → komunálny odpad → papier → plast → sklo → baterky → drobné 

elektrospotrebiče → kompostovanie neskonzumovanej stravy → biologický odpad.  

Pokyny pre zamestnancov 

Pedagogickí zamestnanci majú na vykonávanie trvalého dozoru nad žiakmi počas prestávok spracovaný 

harmonogram, ktorý sú povinní dodržiavať. Samostatne sú spracované povinnosti všetkých 

zamestnancov v rámci ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci formou interných predpisov. Pri vzniku 

školského úrazu sa postupuje v zmysle Metodického usmernenia č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k 

zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného 

školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí.  

Zabezpečuje sa dodržiavanie metodického usmernenia MŠ SR č. 7/2006 – R k prevencii a riešeniu 

šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach rozpracovaného na podmienky školy.  

Pre komunikáciu s rodičmi ako aj inými cudzími návštevníkmi majú všetci zamestnanci školy vytvorené 

pracovné mejlové adresy zverejnené na webovom sídle školy.  

 

4.1 Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií 

V prípade vzniku mimoriadnej epidemiologickej situácie je za školu poverená kontaktná osoba Mgr. 

Alexander Šabo, telef.: 0911 338 969; mail: alexander.sabo2@gmial.com. Prostredníctvom neho sa v 

spolupráci a na základe vydaných opatrení RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici zabezpečujú potrebné 

aktivity – informovanosť žiakov školským rozhlasom, informovanosť rodičov, spolupráca s lekármi 

primárnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dospelých, výkon ohniskovej dezinfekcie a iné.  

V prípade iných mimoriadnych udalostí je zodpovedná a kontaktnou osobou riaditeľ školy, prípadne 

zástupkyňa riaditeľa školy.  



Na škole sa uplatňuje zákon NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, znenie podľa úpravy č. 465/2005 v znení neskorších predpisov. Na škole sa 

rešpektuje zákaz fajčenia, na vstupe do budovy je na dobre viditeľnom mieste symbol zákazu fajčenia. 

Zamestnávateľ kontroluje zamestnancov a pedagogickí pracovníci žiakov.  

Poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa uskutočňuje na začiatku školského roka a 

vždy pred prázdninami preukázateľným spôsobom (zápisom do triednej knihy a žiackej knižky). 

Pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru 

realizujeme raz ročne, noví zamestnanci – vždy pri nástupe do zamestnania, najneskôr v auguste/v 

septembri daného školského roka. Pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie 

nedostatkov podľa výsledkov revízií zabezpečuje riaditeľ školy.  

 

5. Učebné plány 

Inovované učebné plány pre 1. stupeň sú platné od 1. 9. 2015. 

Predpísaný počet hodín pre jednotlivé predmety sme dodržali podľa ŠVP a rozsah voliteľných 

disponibilných hodín sme využili na posilnenie niektorých predmetov . 

V 1. ročníku sme o 1 hodinu posilnili telesnú a športovú výchovu a zaviedli anglický jazyk v rozsahu 1 

hodina týždenne. 

 V 2. ročníku  sme o 1 hodinu posilnili telesnú a športovú výchovu,  zaviedli anglický jazyk v rozsahu 1 

hodina a o 1 hodinu posilnili slovenský jazyk. 

V 3. ročníku  sme o 1 hodinu posilnili telesnú a športovú výchovu a o 1 hodinu slovenský jazyk. 

V 4. ročníku sme o 1 hodinu posilnili telesnú a športovú výchovu. 

 

 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. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova a etická výchova spájame žiakov rôznych tried 

toho istého ročníka a vytvárame skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Na vyučovanie predmetov 

cudzí jazyk spájame žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárame skupiny s najvyšším počtom 

žiakov 17. Na vyučovanie predmetu informatika triedy rozdeľujeme na skupiny, ktoré sa napĺňajú do 

počtu najviac 17 žiakov. Triedy v predmete telesná a športová výchova delíme alebo spájame na 

skupiny chlapcov a skupiny dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25. Na 



vyučovanie predmetov svet práce a technika spájame žiakov rôznych tried toho istého ročníka a 

vytvárame skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.  

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 výchovnovzdelávacími 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. Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí jazyk 

jeden z jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk podľa 

možností školy a záujmu žiakov, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne. 

 6. Škola môže poskytovať vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. 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.  

 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. 

 

 



 

 



 

Inovovaný školský učebný plán 

  

Učebný plán pre 1. ročník 

  

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Ročník 

1. 

Štátny Disp. ŠkVP 

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a literatúra 9   9 

Anglický jazyk    1 1 

Človek a príroda 

Prvouka  1    1 

Prírodoveda    

Fyzika 

 
  

 
Chémia       

Biológia       

Človek a spoločnosť 

Vlastiveda       

Dejepis    

Geografia       

Občianska náuka       

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1   1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4   4 

Informatika       

Človek a svet práce 
Pracovné vyučovanie       

Technika       

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 2   2 

Hudobná výchova 1   1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2  1 3 

Disponibilné hodiny     

Spolu   20 2 22 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



Inovovaný školský učebný plán 

  

Učebný plán pre 2. ročník 

  

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Ročník 

2. 

Štátny Disp. ŠkVP 

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a literatúra 8  1 9 

Anglický jazyk    1 1 

Človek a príroda 

Prvouka  2    1 

Prírodoveda    

Fyzika 

 

  

 
Chémia       

Biológia       

Človek a spoločnosť 

Vlastiveda       

Dejepis    

Geografia       

Občianska náuka       

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1   1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4   4 

Informatika       

Človek a svet práce 
Pracovné vyučovanie       

Technika       

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 2   2 

Hudobná výchova 1   1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2  1 3 

Disponibilné hodiny     

Spolu   20 3 22 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inovovaný školský učebný plán 

  

Učebný plán pre 3. ročník 

  

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Ročník 

3. 

Štátny Disp. ŠkVP 

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a literatúra 7 1  8 

Anglický jazyk  3   3 

Človek a príroda 

Prvouka     
 

Prírodoveda 1  1 

Fyzika 

 
  

 
Chémia       

Biológia       

Človek a spoločnosť 

Vlastiveda  1    1 

Dejepis    

Geografia       

Občianska náuka       

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1   1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4   4 

Informatika  1    1 

Človek a svet práce 
Pracovné vyučovanie  1    1 

Technika       

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1   1 

Hudobná výchova 1   1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2  1 3 

Disponibilné hodiny     

Spolu   23 2 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inovovaný školský učebný plán 

  

Učebný plán pre 4. ročník 

  
 

 
  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Ročník 

4. 

Štátny Disp. ŠkVP 

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a literatúra 7   7 

Anglický jazyk  3   3 

Človek a príroda 

Prvouka       

Prírodoveda 2  2 

Fyzika 

 
  

 
Chémia       

Biológia       

Človek a spoločnosť 

Vlastiveda 2    2  

Dejepis    

Geografia       

Občianska náuka       

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1   1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4   4 

Informatika  1   1  

Človek a svet práce 
Pracovné vyučovanie  1    1 

Technika       

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1   1 

Hudobná výchova 1   1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2  1 3 

Disponibilné hodiny     

Spolu   25 1 26 



Inovované učebné plány pre 2. stupeň sú platné od 1. 9. 2015. 

V šk. roku 2015/2016 pre 5. ročník, 2016/2017 pre 5. a 6. ročník, 2017/2018 pre 5. až 7. roč., 2018/2019 pre 

5. až 8. roč. Od školského roku 2019/2020 pre všetky ročníky na 2. stupni.  

Predpísaný počet hodín pre jednotlivé predmety sme dodržali podľa ŠVP a rozsah voliteľných 

disponibilných hodín sme využili na posilnenie niektorých predmetov alebo vytvorenie nových predmetov. 

V 5. ročníku sme o 1 hodinu týždenne posilnili telesnú a športovú výchovu,  anglický jazyk a výtvarnú 

výchovu.   

V 6. ročníku  sme o 1 hodinu týždenne posilnili biológiu, geografiu, dejepis a zaviedli sme predmet 

regionálna výchova s dotáciou 1 hodina týždenne. 

V 7. ročníku  sme o 1 hodinu týždenne posilnili biológiu a geografiu. Žiaci majú možnosť vybrať si 2. cudzí 

jazyk – nemecký, a to v rozsahu 2 hodiny týždenne. Tí, ktorí sa neučia 2. cudzí jazyk, majú týždenne po 1 

hodine čitateľskú gramotnosť a matematickú gramotnosť. Skupinu voliteľného predmetu otvárame, ak si 

daný predmet vyberie 30% žiakov z ročníka. Na voliteľných predmetoch sa spájajú žiaci v rámci ročníka do 

skupín. Voliteľný predmet si žiak vyberá na konci 6. ročníka. Vybraný predmet bude navštevovať až po 

ukončenie 9. ročníka.   

Vo 8. ročníku sme o 1 hodinu posilnili dejepis. Zvyšné 2 hodiny sú určené na 2. cudzí jazyk a čitateľskú 

a matematickú gramotnosť. 

V 9. ročníku sme o 1 hodinu posilnili matematiku, slovenský jazyk, biológiu. Zvyšné 2 hodiny sú určené na 

2. cudzí jazyk a čitateľskú a matematickú gramotnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inovovaný školský učebný plán 

  

Učebný plán pre 5. ročník 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Ročník 

5. 

Štátny Disp. ŠkVP 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 5 

 

5 

Anglický jazyk 3 1 4 

Nemecký jazyk    

Čitateľská gramotnosť 

 

  
 

Človek a príroda 

Prvouka       

Prírodoveda    

Fyzika 

 
  

 
Chémia       

Biológia  2   2  

Človek a spoločnosť 

Vlastiveda 

 

  
 

Dejepis 1  1 

Geografia  2    2 

Občianska náuka       

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1   1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4   4 

Informatika 1  1 

Matematická gramotnosť     
 

Človek a svet práce 
Pracovné vyučovanie       

Technika  1    1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1  1 2 

Hudobná výchova 1   1 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová výchova 2  1 3 

Športová príprava všeobecná       

Disponibilné hodiny     

Spolu   24 3 27 



Inovovaný školský učebný plán 

  

Učebný plán pre 5. ročník – športové triedy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Športové triedy majú navýšenú hodinovú dotáciušportovej prípravy vo všetkých ročníkoch o 3 hodiny.           

Poznámka: 

V šk. roku 2018/2019 z dôvodu nižšieho počtu žiakov nebolo možné otvoriť športovú triedy. Avšak aby 

bola zachovaná koncepcia športových tried, niektorí žiaci navštevujú športovú prípravu spolu so VI. B. Títo 

žiaci však nie sú vedení ako nadaní žiaci.   

 

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Ročník 

5. 

Štátny Disp. ŠkVP 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 5 

 

5 

Anglický jazyk 3 1 4 

Nemecký jazyk    

Čitateľská gramotnosť 

 

  
 

Človek a príroda 

Prvouka       

Prírodoveda    

Fyzika 

 
  

 
Chémia       

Biológia  2   2  

Človek a spoločnosť 

Vlastiveda 

 

  
 

Dejepis 1  1 

Geografia  2    2 

Občianska náuka       

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1   1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4   4 

Informatika 1  1 

Matematická gramotnosť     
 

Človek a svet práce 
Pracovné vyučovanie       

Technika  1    1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1  1 2 

Hudobná výchova 1   1 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová výchova 2  1 3 

Športová príprava všeobecná 3     3 

Disponibilné hodiny     

Spolu   27 3 30 



Inovovaný školský učebný plán 

  

Učebný plán pre 6. ročník 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Ročník 

6. 

Štátny Disp. ŠkVP 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 5 

 

5 

Anglický jazyk 3  3 

Nemecký jazyk    

Čitateľská gramotnosť 

 

  
 

Človek a príroda 

Prvouka       

Prírodoveda    

Fyzika 2   2 

Chémia       

Biológia  1 1  2  

Človek a spoločnosť 

Vlastiveda 

 

  
 

Dejepis 1 1 2 

Geografia 1 1   2 

Regionálna kultúra  1 1 

Občianska náuka  1   1  

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1   1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4   4 

Informatika 1  1 

Matematická gramotnosť     
 

Človek a svet práce 
Pracovné vyučovanie       

Technika  1    1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1 

 
1 

Hudobná výchova 1   1 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová výchova 2 

 

2 

Športová príprava všeobecná       

Disponibilné hodiny     

Spolu   25 4 29 



Inovovaný školský učebný plán 

 

Učebný plán pre 6. ročník – športové triedy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Športové triedy majú navýšenú hodinovú dotáciu športovej prípravy vo všetkých ročníkoch o 3 hodiny.                                                 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Ročník 

6. 

Štátny Disp. ŠkVP 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 5 

 

5 

Anglický jazyk 3  3 

Nemecký jazyk    

Čitateľská gramotnosť 

 

  
 

Človek a príroda 

Prvouka       

Prírodoveda    

Fyzika 2   2 

Chémia       

Biológia  1 1  2  

Človek a spoločnosť 

Vlastiveda 

 

  
 

Dejepis 1 1 2 

Geografia 1 1   2 

Regionálna kultúra  1 1 

Občianska náuka  1   1  

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1   1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4   4 

Informatika 1  1 

Matematická gramotnosť     
 

Človek a svet práce 
Pracovné vyučovanie       

Technika  1    1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1 

 
1 

Hudobná výchova 1   1 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová výchova 2 

 

2 

Športová príprava všeobecná 3     3 

Disponibilné hodiny     

Spolu   28 4 32 



Inovovaný školský učebný plán 

  

Učebný plán pre 7. ročník 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Všetci žiaci v rámci disponibilných hodín majú navýšený dejepis a geografiu. 

V rámci voliteľných predmetov sú 2 na nemecký jazyk a čitateľskú/matematickú gramotnosť. 

Každý žiak má teda 4 disponibilné hodiny.  

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Ročník 

7. 

Štátny Disp. ŠkVP 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 4 

 

4 

Anglický jazyk 3  3 

Nemecký jazyk  2 2 

Čitateľská gramotnosť 

 

1  1 

Človek a príroda 

Prvouka       

Prírodoveda    

Fyzika 1   1 

Chémia  2   2  

Biológia 2   2  

Človek a spoločnosť 

Vlastiveda 

 

  
 

Dejepis 1 1 2 

Geografia 1 1   2 

Regionálna kultúra    

Občianska náuka  1   1  

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1   1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4   4 

Informatika 1  1 

Matematická gramotnosť    1 1 

Človek a svet práce 
Pracovné vyučovanie       

Technika  1    1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1 

 
1 

Hudobná výchova 1   1 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová výchova 2 

 

2 

Športová príprava všeobecná       

Disponibilné hodiny     

Spolu   26 4 30 



Inovovaný školský učebný plán 

  

Učebný plán pre 7. ročník – športové triedy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Poznámka: Všetci žiaci v rámci disponibilných hodín majú navýšený dejepis. 

V rámci voliteľných predmetov sú 2 na nemecký jazyk a čitateľskú/matematickú gramotnosť. 

Každý žiak má teda 3 disponibilné hodiny.  

Športové triedy majú navýšenú hodinovú dotáciušportovej prípravy vo všetkých ročníkoch o 3 hodiny.                                                 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Ročník 

7. 

Štátny Disp. ŠkVP 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 4 

 

4 

Anglický jazyk 3  3 

Nemecký jazyk  2 2 

Čitateľská gramotnosť 

 

1  1 

Človek a príroda 

Prvouka       

Prírodoveda    

Fyzika 1   1 

Chémia  2   2  

Biológia 2   2  

Človek a spoločnosť 

Vlastiveda 

 

  
 

Dejepis 1 1 2 

Geografia 1 1   2 

Regionálna kultúra    

Občianska náuka  1   1  

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1   1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4   4 

Informatika 1  1 

Matematická gramotnosť    1 1 

Človek a svet práce 
Pracovné vyučovanie       

Technika  1    1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1 

 
1 

Hudobná výchova 1   1 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová výchova 2 

 

2 

Športová príprava všeobecná  3   3  

Disponibilné hodiny     

Spolu   29 4 33 



Inovovaný školský učebný plán 

  

Učebný plán pre 8. ročník 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Ročník 

8. 

Štátny Disp. ŠkVP 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 5 

 

5 

Anglický jazyk 3  3 

Nemecký jazyk  2 2 

Čitateľská gramotnosť 

 

1  1 

Človek a príroda 

Prvouka       

Prírodoveda    

Fyzika 2   2 

Chémia  2   2  

Biológia 1   1  

Človek a spoločnosť 

Vlastiveda 

 

  
 

Dejepis 1 1 2 

Geografia 1 

 

1 

Regionálna kultúra    

Občianska náuka  1   1  

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1   1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4   4 

Informatika 1  1 

Matematická gramotnosť    1 1 

Človek a svet práce 
Pracovné vyučovanie       

Technika  1    1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1 

 
1 

Hudobná výchova 1   1 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová výchova 2 

 

2 

Športová príprava všeobecná       

Disponibilné hodiny     

Spolu   27 3 30 



Inovovaný školský učebný plán 

 

Učebný plán pre 8. ročník – športové triedy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Všetci žiaci v rámci disponibilných hodín majú navýšený dejepis. 

V rámci voliteľných predmetov sú 2 na nemecký jazyk a čitateľskú/matematickú gramotnosť. 

Každý žiak má teda 3 disponibilné hodiny.  

Športové triedy majú navýšenú hodinovú dotáciu športovej prípravy vo všetkých ročníkoch o 3 hodiny.                                                 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Ročník 

8. 

Štátny Disp. ŠkVP 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 5 

 

5 

Anglický jazyk 3  3 

Nemecký jazyk  2 2 

Čitateľská gramotnosť 

 

1  1 

Človek a príroda 

Prvouka       

Prírodoveda    

Fyzika 2   2 

Chémia  2   2  

Biológia 1   1  

Človek a spoločnosť 

Vlastiveda 

 

  
 

Dejepis 1 1 2 

Geografia 1 

 

1 

Regionálna kultúra    

Občianska náuka  1   1  

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1   1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4   4 

Informatika 1  1 

Matematická gramotnosť    1 1 

Človek a svet práce 
Pracovné vyučovanie       

Technika  1    1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1 

 
1 

Hudobná výchova 1   1 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová výchova 2 

 

2 

Športová príprava všeobecná  3   3  

Disponibilné hodiny     

Spolu   30 3 33 



Inovovaný školský učebný plán 

  

Učebný plán pre 9. ročník – športové triedy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Všetci žiaci v rámci disponibilných hodín majú navýšenú matematiku, slovenský jazyk 

a biológiu. V rámci voliteľných predmetov sú 2 na nemecký jazyk a čitateľskú/matematickú gramotnosť. 

Každý žiak má teda 5 disponibilných hodín.  

Športové triedy majú navýšenú hodinovú dotáciu športovej prípravy vo všetkých ročníkoch o 3 hodiny.                                                 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Ročník 

9. 

Štátny Disp. ŠkVP 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 5 1 6 

Anglický jazyk 3  3 

Nemecký jazyk  2 2 

Čitateľská gramotnosť 

 

1  1 

Človek a príroda 

Prvouka     
 

Prírodoveda    

Fyzika 1   1 

Chémia  1   
 

Biológia 1 1  2 

Človek a spoločnosť 

Vlastiveda 

 

  
 

Dejepis 2  2 

Geografia 1 

 
1 

Regionálna kultúra    

Občianska náuka  1   1 

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1   1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 5 1  6 

Informatika    

Matematická gramotnosť    1 

 

Človek a svet práce 
Pracovné vyučovanie     

 
Technika  1   1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1 

 
1 

Hudobná výchova 

 

  
 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová výchova 2 

 
2 

Športová príprava všeobecná     
 

Disponibilné hodiny     

Spolu   25 5 30 



Inovovaný školský učebný plán 

  

Učebný plán pre 9. ročník 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Všetci žiaci v rámci disponibilných hodín majú navýšenú matematiku, slovenský jazyk 

a biológiu. V rámci voliteľných predmetov sú 2 na nemecký jazyk a čitateľskú/matematickú gramotnosť. 

Každý žiak má teda 5 disponibilných hodín.  

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Ročník 

9. 

Štátny Disp. ŠkVP 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 5 1 6 

Anglický jazyk 3  3 

Nemecký jazyk  2 2 

Čitateľská gramotnosť 

 

1  1 

Človek a príroda 

Prvouka     
 

Prírodoveda    

Fyzika 1   1 

Chémia  1   
 

Biológia 1 1  2 

Človek a spoločnosť 

Vlastiveda 

 

  
 

Dejepis 2  2 

Geografia 1 

 
1 

Regionálna kultúra    

Občianska náuka  1   1 

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1   1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 5 1  6 

Informatika    

Matematická gramotnosť    1 

 

Človek a svet práce 
Pracovné vyučovanie     

 
Technika  1   1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1 

 
1 

Hudobná výchova 

 

  
 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová výchova 2 

 
2 

Športová príprava všeobecná     
 

Disponibilné hodiny     

Spolu   25 5 30 



Poznámka: 

V šk. roku 2018/2019 z dôvodu nižšieho počtu žiakov nebolo možné otvoriť športovú triedy. Avšak aby 

bola zachovaná koncepcia športových tried, niektorí žiaci navštevujú športovú prípravu spolu so VI. B. Títo 

žiaci však nie sú vedení ako nadaní žiaci.   

V šk. roku 2019/2020 sú 3 športové triedy – VII. B, VIII. B, IX. B.  

V šk. roku 2020/2021 sú 3 športové triedy – V. B, VIII. B, IX. B. Z dôvodu zachovania koncepcie 

športových tried žiaci 6. a 7. ročníka navštevujú športovú prípravu spolu s V. B a VIII. B. Títo žiaci nie sú 

vedení ako nadaní žiaci. 

V šk. roku 2021/2022sú 3 športové triedy – V. B, VI. B, IX.B. Z dôvodu zachovania koncepcie športových 

tried žiaci 7. a 8. ročníka navštevujú športovú prípravu spolu s IX. B. títo žiaci nie sú vedení ako nadaní 

žiaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


