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1 Všeobecná charakteristika školy 

 

1 História školy 
 

Mužla sa nachádza v susedstve Štúrova: v roku 2001 mala 1937 obyvateľov z toho 1640 

(84,7%) Maďarov. Obec mala aj viac obyvateľov: napríklad v roku 1921 tu žilo 308 obyvateľov 

z toho 97,1 % Maďarov.  

Na území obce tu žili ľudia už v novej dobe kamennej, územie bolo obývané už stáročia. 

Archeológovia tu našli aj viacero keramických predmetov: v okolí obce sa našli aj menšie, 

prechodné, táboriská rímskych vojakov.  

Počas vlády Árpádovcov, v roku 1156 sa obec spomína ako Mosula. Kostol postavený na počesť 
sv. Márie v roku 1332 prvýkrát spomína pápežský záznam, avšak možno predpokladať, že 

existoval už oveľa skôr.  

Malú Mužlu patriacu pod Mužlu spomínali už v roku 1337, nie ako malú kolóniu keďže 

dokumenty spomínajú aj kostol postavený na počesť sv. Štefana. 

Obe obce patrili pod Ostrihomskú župu  niekoľko storočí.  

V očiach tureckých vojsk bola Malá Mužla neobývaná a oslobodená os daní: Mužla však bola 

vedená už ako obec so 60. domami.  V XVII. storočí ju spomínajú ako Hornú a Dolnú Mužlu; 

dnes Malú Mužlu obýva len zopár obyvateľov. 

Obec v roku 2006 zorganizovala veľkolepú slávnosť na počesť prvej písomnej zmienky spred 

850. rokov, na ktorej oslavovali dve významné osobnosti, Imre Mészáros a Márton Nagy.  

Základná škola obce, s vyučovacím jazykom maďarským, bola pomenovaná po učiteľovi 

kantorov a dodnes nosí jeho meno ako Základná škola Jánoša Endrődyho s vjm, ktorý počas 52 

rokov učil školákov; v roku 1856 zomrel, jeho mramorový hrob nájdeme v miestnom 

cintoríne.  Vchod školy – zázrakom prežil pol storočia nacionalizmu – maďarský erb dodnes 

zdobí jej vstup. Škola v roku 2016 oslavovala 100. narodeniny jeho budovania.  

 

1.1 Veľkosť školy 

 
Základná škola je školou plnoorganizovanou, ktorá poskytuje základné vzdelanie v ročníkoch 1. 

až 9. V súčasnosti celkový počet tried je 10. Počet žiakov, ktorí sa v škole učia, sa pohybuje 

okolo 150 žiakov. Na prvom stupni z prvého ročníka máme 2 triedy. Náš nový 32 miestny 

školský autobus umožňuje žiakom dochádzať sa z okolitých obcí. V budove školy sa 

nachádzajú klasické triedy, počítačová učebňa, laboratórium pre chémiu a biológiu. Nemáme 

svoju telocvičňu, ale v blízkosti školy sa nachádza športová hala čo využijeme na vyučovanie 

telesnej výchovy a iných športových krúžok. Učitelia majú k dispozícii zborovňu a kabinet. 

Škola nemá vlastnú kuchyňu s jedálňou. Súčasťou organizácie je výdajná školská kuchyňa pri 

školskej jedálni. 

Súčasťou školy je aj priestranný školský dvor, kde sme vybudovať detské ihrisko a fit 

centrum, ktoré slúžia žiakom na športové a pohybové aktivity, relaxáciu a oddych.  
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1.2 Charakteristika žiakov 

 
Školu navštevujú žiaci z obce Mužla ( 85%) a z okolitých dedín – Čenkov, Kravany nad 

Dunajom,Malá Mužla, Obid, Nová Vieska, Gbelce a Štúrovo. 

Naša škola dáva šancu na vzdelávanie všetkým. Školu navštevujú aj žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, so vzdelávaním ktorých máme dlhoročné skúsenosti. Na 

škole pracuje  školský psychológ. Integračný program je podporovaný odbornou vyspelosťou 

vyučujúcich, spoluprácou s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a 

špeciálnym pedagogicko-psychologického centrom, s detským lekárom a v neposlednom rade i 

s rodičmi.  

 

 

1.3 Personálne zabezpečenie školy 
 

Efektívna realizácia ŠkVP je podmienená potrebným personálnym zabezpečením, pričom 

vychádzame z požiadaviek formulovaných v platnej legislatíve.  

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci 

spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, vykonali prvú atestáciu, 

spĺňajú podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ukončili funkčné vzdelávanie 

(najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície); 

sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené manažérske zručnosti  

uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu; 

podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie svojich 

zamestnancov; 

zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti personálnych vzťahov –vo vzťahu kžiakom, 

v rámci pedagogického zboru a vo vzťahu k rodičom a širšej komunite. 

 

Pedagogickí zamestnanci 

spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky 

stanovené platnou legislatívou; 

pre realizáciu športovej prípravy v príslušnom športovom odvetví je potrebná trénerská 

kvalifikácia; 

preukazujú profesijné kompetencie pri práci so žiakmia s rodičmi; 

uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia problémov. 

 

Odborní zamestnanci 

spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon odbornej činnosti a kvalifikačné požiadavky 

stanovené platnou legislatívou pri poskytovaní psychologickej, logopedickej, špeciálno 
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pedagogickej, liečebnopedagogickej starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva 

a prevencie. 

Vedenie základnej školy tvorí riaditeľ školy a zástupca riaditeľa školy.  

Súčasťou širšieho vedenia školy sú vedúce PK a MZ, výchovná poradkyňa, školský psychológ a 

vedúca ŠKD. V základnej škole je zamestnaných 20 pedagogických pracovníkov. V školskom 

klube pracujú 4 vychovávateľky. Na škole pracuje školský psychológ, je koordinátorom pre 

výchovu k manželstvu a rodičovstvu,  koordinátor pre prevenciu, ochranu detí pred drogovými 

závislosťami, fyzickým, alebo psychickým násilím a prejavmi šikanovania. 

Všetci pedagogickí pracovníci sa priebežne vzdelávajú. Školenia sú väčšinou organizované 

Metodickým centrom Bratislava a Komárno. 

2 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

2.1 Škola ako životný priestor 

 
Aby sa žiaci, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci cítili čo najpríjemnejšie veľký dôraz 

kladieme na estetické prostredie tried, chodieb, zborovní a učební. Na informačných 

tabuliach a nástenkách majú možnosť žiaci, rodičia a široká verejnosť nájsť informácie o 

úspechoch a aktivitách školy. Žiaci majú možnosť vidieť svoje vlastné práce. Snažíme sa 

budovať priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom medzi žiakmi a pracovníkmi školy, 

medzi pedagógmi a rodičmi a širokou verejnosťou. 

Vo vstupnej časti hlavnej budovy vo vitrínkach sú umiestnené poháre získané v rôznych 

súťažiach a olympiádach.V rámci zbližovania sa pedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov v 

priebehu školského roka sa stali tradíciou slávnostné akcie -žiaci školy prezentujú slávnostný 

program v  svojim najbližším. 

- Vianočné tvorivé dielne a Veľkonočné tvorivé dielne – žiaci spolu so svojim rodičmi a starými 

rodičmi majú možnosť vytvoriť darčeky pre svojich najbližších. 

Umelecké kreativita žiakov je tiež na vysokej úrovni, dôkazom sú vystavané práce v priestoch 

budovy školy. 

 

2.2 Priestorové vybavenie 

Škola má 10 tried. Každá trieda na škole má svoju kmeňovú učebňu s keramickou tabuľou a 

dataprojektorom. Okrem klasických tried máme zriadenú počítačovú učebňu (s 15 počítačmi 

a dataprojektorom).Počítače sú prepojené sieťou a napojené na internet. Špeciálna odborná 

učebňa pre vyučovanie predmetu chémie bola zrekonštruovaná v roku 2012. Na vyučovanie 

techmiky využívame starú telocvičňu. Priestor plánujem zrekonštruovať v roku 2018. Múzeum 

v škole – sa nachádza na chodbe školy. Exponáty vyrábajú žiaci v rámci projektového 

vyučovania a výtvarnej výchovy.  

Žiakom a učiteľom je k dispozícii žiacka a učiteľská knižnica a odborná metodická literatúra, 

ktorá je pravidelne doplňovaná novými titulmi. Škola je odberateľom odborných periodík: 

Učiteľské noviny, Rodina a škola, Mizujs, Katedra, Új Szó. 

Triedy sú vybavené novým školským nábytkom, novými radiátormi, plastovými oknami, 



10 

 

žalúziami, podlahovými krytinami. Prostredie je oživené množstvom kvetov, žiackymi prácami, 

projektovými prácami a názornými pomôckami. Estetická úprava priestorov školy je pravidelne 

aktualizovaná. Každá trieda je vybavená umývadlom, v škole sú 3 sociálne zariadenia. Z 

priestorov bývalej telocvične vznikla šatňa pre triedy. 

Súčasťou školy je aj kabinet s učebnými pomôckami a pre učebnice. Priestory sú 

zabezpečené pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy, ako zborovňa, 

sekretariát, riaditeľňa,  kabinet pre školského psychológa. 

Škola má dobré podmienky na vyučovanie telesnej výchovy. K dispozícii máme  športovú halu, 

ihrisko s asfaltovou plochou na minifutbal a basketbal. Často využívame aj obecné futbalové 

ihrisko. Modernizácia asfaltového športového ihriska vyžaduje veľké finančné investície, 

ktoré plánujeme získať formou projektov.  

Škola nemá vlastnú kuchyňu. Stravovanie zabezpečujeme vo výdajne školskej kuchyne, v 

ktorej sa stravuje priemere 100 žiakov.  

3 Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 

3.1 Stratégia školy 

 

Základom pedagogickej stratégie našej školy bude tvorivo - humanistická výchova, ktorej 

jednotlivé prvky sa snažíme aktívne zavádzať do vyučovacieho procesu, konkrétne: 

- vo výchovno-vzdelávacom procese sa opierať o aktivačné, motivačné, zážitkové a kreatívne 

metódy, 

- preferovať nedirektívne vedenie vyučovacích hodín a nedirektívne pôsobenie učiteľa na 

žiaka, 

- pozitívnu motiváciu žiaka s cieľom osobnostného rastu, 

- rozvoj vyšších poznávacích funkcií (minimalizovať mechanické osvojovanie vedomostí, 

bifľovanie sa), 

- vzťah učiteľ – žiak založiť na vzájomnej úcte, tolerancii, spolupráci a rešpektovaní názorov 

detí, 

- používať výchovné opatrenia zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa, 

- diferencovaný a individuálny prístup k žiakom. 

Pri výchove a vzdelávaní bude naša škola zabezpečovať rozvíjanie kľúčových kompetencií 

žiaka s dôrazom na získanie informačných, učebných, kognitívnych, sociálnych, komunikačných 

a personálnych kompetencií v každom vyučovacom predmete navyučovacích hodinách, v 

mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti, konkrétne: 

- zmeníme postavenie žiaka na vyučovaní: od pasivity žiaka, ktorý robí všetko iba na pokyn 

učiteľa, k aktivite, samostatnosti, tvorivosti, kooperatívnosti žiakov, 

- na vyučovaní vytvoríme priaznivú klímu, v ktorej niet miesta na výsmech žiakov – aby žiaci 

boli aktívny, aby vyjadrovali svoje myšlienky a názory, musia mať pocit, že ich nebude nikto 

znevažovať, 

- vyučovacie metódy budú smerovať k participatívnemu, interaktívnemu, zážitkovému učeniu, 

ktoré je založené na skúsenosti a zároveň je prepojené so životom, 
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- preferovať projektové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie a problémové vyučovanie, ktoré 

sú najvhodnejšími koncepciami pre osvojovanie si kľúčových kompetencií žiakmi, 

- na vyučovaní podnecovať žiakov k poznávacej zvedavosti, podporovať vyučovanie založené 

na pozorovacích a výskumných aktivitách – vyžadovať činnostný prístup vo výučbe, 

- vytvárať čo najviac príležitostí pre aktívne učenie sa žiakov nielen vo výchovnovzdelávacom 

procese, ale aj v mimoškolskej činnosti. 

Vo všetkých predmetoch budeme na škole rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov za účelom 

rozšírenia získavania potrebných informácií z rôznych informačných zdrojov, vedieť s nimi 

pracovať a efektívne ich sprostredkovať iným v priamom styku aj prostredníctvom rôznych 

technológií primerane veku. Na vyučovacích hodinách budeme používať metódy práce s 

knihou, čítanie s porozumením, motivačný rozhovor, realizovať aktívnu diskusiu, vyjadrovanie 

názorov a postojov žiakov, prezentáciu ich výsledkov, používať aplikačné úlohy z praxe a 

medzipredmetové vzťahy. Uvedené aktivity budeme dopĺňať mimovyučovacími podujatiami, 

ktoré motivujú žiakov k pravidelnému čítaniu (  štafetové čítanie, rodinné čítanie, literárne 

podujatia, súťaž o kráľa čitateľov a iné ), či prezentujú samostatnú tvorbu žiakov v rámci 

prezentačných dní pred rodičmi, pedagógmi a spolužiakmi žiakov. Zo školskej knižnice 

vytvoríme dôstojné kultúrne centrum s dostatkom beletrie, encyklopédií a odbornej 

literatúry. 

Pri výchove a vzdelávaní bude naša škola podporovať vyučovanie pomocou informačno-

komunikačných technológií (osobné počítače, internet, dataprojektory, interaktívna tabuľa, 

počítačové edukačné programy ) a didaktickej techniky. 

Žiakov budeme vychovávať v duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi žiakov 

vychovaťz nich slušných, pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. 

Budovať na škole novú kvalitu komunikácie medzi učiteľom a žiakom, školou a rodičmi na 

základe partnerstva, spolupráce, zapojenia rodičov do vyučovacieho procesu, či mimoškolskej 

činnosti. 

 

3.2 Zameranie školy 

 
Zameranie školy je postavené na 6. pilieroch. Vychádza z akceptácie základných 

pedagogických dokumentov, predovšetkým štátneho vzdelávacieho programu, z tradícií, 

doterajšej orientácie školy a z požiadaviek rodičov žiakov školy.  

 

3.2.1 Kvalitné jazykové vzdelanie 

 

Každý z nás si uvedomuje potrebu a význam kvalitného jazykového vzdelania. Dobré osvojenie 

cudzieho jazyka pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať v budúcnosti k zvýšeniu 

jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon v uplatnení sa na trhu práce. S 

cieľom zabezpečiť žiakom kvalitné jazykové vzdelanie realizujeme na škole nasledovný model 

vyučovania cudzích jazykov. V školskom vzdelávacom programe ISCED2 zvyšujeme časovú 

dotáciu predmetu slovenský jazyk a anglický jazyk. 

V tejto oblasti nezabúdame samozrejme ani na materinský jazyk. V školskom vzdelávacom 
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programe ISCED1 zvyšujeme časovú dotáciu predmetu maďarský jazyk od 1. ročníka s 

dôrazom na komunikatívnu zložku a čitateľskú gramotnosť. Uvedomujeme si, že je to 

predmet, vo vyučovaní ktorého sa na celý život najvýznamnejšie rozhoduje o gramotnosti 

človeka, o jeho predpokladoch ústne i písomne komunikovať, s porozumením čítať. 

 

3.2.2 Počítačová a informačná gramotnosť 

 

Digitálne kompetencie patria medzi najdôležitejšie kľúčové kompetencie, ktoré definuje 

Európska komisia v Európskom referenčnom rámci. Úlohou modernej školy je pripraviť žiaka 

pre informačnú a vzdelanostnú spoločnosť. Našim cieľom je, aby všetci absolventi školy boli 

digitálne spôsobilí. Chceme zvýšiť informačnú gramotnosť žiakov školy v práci s informačnými 

a komunikačnými technológiami za účelom skvalitnenia ich procesu učenia sa, naučiť ich 

komunikovať prostredníctvom PC. Na realizáciu daného cieľa budeme využívať všetky 

možnosti, ktoré nám poskytujú učebné plány,  a formu záujmového mimovyučovacieho 

vzdelávania žiakov zameranú na prácu s počítačom a internetom. Pre talentovaných žiakov 

poskytujeme záujmovú činnosť pod označením RoboLab. RoboLab nie sú len konštrukčné prvky, 

ale predovšetkým systém modernizácie školského vzdelávania. U žiakov rozvíja najmä 

tvorivosť a technické myslenie, ale i vzájomnú spoluprácu. Jednoduchý ikonografický 

programovací jazyk umožňuje deťom hravým spôsobom prenikať do tajomstiev programovania 

a riadenia. Dokážu zostaviť programy s príkazmi pre akčné jednotky robota aj pre 

vyhodnotenie údajov zo senzorov. 

 

 

3.2.3 Práca s rôznymi zdrojmi informácií 

  

Epocha informačnej revolúcie, v ktorej žijeme, vyžaduje od nás čo najlepšiu orientáciu v 

nových informáciách. Dnes sa nedá naučiť všetko naspamäť a preto je naším zámerom, okrem 

už spomenutej digitálnej gramotnosti, naučiť žiakov pracovať s informáciami. Vedieme ich k 

tomu, aby si vedeli potrebné informácie nielen vyhľadať, ale i overiť a porovnať. Vzdelávacie 

stratégie, ktoré v škole používame ( najmä projektové vyučovanie, tvorba a prezentáciu 

projektov ) vyžadujú používanie viacerých zdrojov informácií, ako sú učebnice, encyklopédie, 

internet, odborné časopisy a pod. Žiaci každý rok sa zúčastňujú na celoštétnej 

konferencii ,,Kincskeresők“. Konferencia je určená pre žiakov II. stupňa. Využitie takejto 

metódy sa opiera nielen o špecifické vedenie učiteľom, ale najmä o aktívne zapojenie (sa) 

žiakov, ktorí prostredníctvom riešenia problému, vypracovávania zadania či aplikovaním 

divergentného myslenia získavajú vedomosti, ale i kompetencie a zručnosti v situáciách, ktoré 

sú simuláciou praxe či istou formou zážitkového učenia.  
 

3.2.4 Individualizácia vzdelávania 

 
Naším poslaním nie je učiť jednotlivé predmety, ale deti. Východiskom a cieľom našej práce 

sú žiaci. Naším zámerom nie je prispôsobovať deti učivu, ale naopak učivo s maximálne 
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možným zohľadnením individuálnych potrieb jednotlivých žiakov ( podľa stupňa rozvoja 

poznávacích schopností, zamerania žiakov, ich záujmu o štúdium na jednotlivých typoch 

stredných škôl), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a žiakov s 

nadaním. 

Od 1. ročníka zavádzame celodenný systém starostlivosti o žiaka školy pod názvom Slniečko. 

Uvedený systém dáva šancu na úspech každému žiakovi, nakoľko prípravu na vyučovanie na 

nasledujúci deň žiaci vykonávajú pod vedením svojho učiteľa a vychovávateľky, v závislosti od 

výsledkov, ktoré dosiahli na vyučovaní. 

 

3.2.5 Vzdelávanie v súvislostiach 

 
Zmyslom práce učiteľov školy nie je len odovzdávanie izolovaných informácií. Chceme, aby naši 

žiaci o obsahu vzdelávania premýšľali, aby hľadali súvislosti a to nielen v rámci jedného 

vzdelávacieho predmetu. Chceme zavádzať prvky integrovaného tematického a modelového 

vyučovania. 

 

3.2.6 Rozvoj športového nadania 

 
Naša škola má niekoľkoročné skúsenosti s prácou so športovo talentovanými žiakmi. 

V školskom vzdelávacom programe ISCED1 a ISCED2 v každom ročníku zvyšujeme hodinovú 

dotáciu na telesnú výchovu. 

Žiakov už od 1. ročníka vedieme v duchu kalokagatie k zdravému životnému štýlu, ktorého 

neoddeliteľnou súčasťou je šport a pohybové aktivity. Okrem hodín telesnej a športovej 

výchovy pri tom využívame záujmové vzdelávanie, mimovyučovacie aktivity, školské športové 

súťaže, či prácu so športovo talentovanými žiakmi. 

Na telesnú a športovú výchovu máme na škole vytvorené dobré podmienky ( 1 telocvičňu, 

futbalové ihrisko vonkajší športový areál a kvalifikovaní učitelia telesnej výchovy 

s trénerskou kvalifikáciou ). 

 

 
 

4 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a 

vzdelávaní 

 
Vedenie školy a jej zamestnanci kladú veľký dôraz na zabezpečenie bezpečných a zdraviu 

vyhovujúcich podmienok v priestoroch školy. Máme vypracovaný prevádzkový poriadok školy, 

jej odbornej učebne a telocvične. Pravidelne organizujeme poučenie zamestnancov školy o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v súlade so zákonom č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci. Pedagogický zamestnanci absolvujú školenie o poskytovaní prvej 
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pomoci.  

Pre žiakov školy máme vypracovaný školský poriadok s dôrazom na ich bezpečnosť počas 

pobytu v škole. Na začiatku školského roka sú všetci žiaci poučení o pravidlách správania sa v 

škole, v špeciálnych odborných učebniach, v telocvični a pri ceste do školy.  

Poučenie je zaznamenané v triednej pedagogickej dokumentácii. Taktiež robíme poučenie i 

pred každou hromadnou akciou.  

Na začiatku školského roka na prvom rodičovskom zasadnutí oboznamujeme rodičov so 

školským poriadkom. Toto oboznámenie rodičia potvrdzujú svojím podpisom. Nevyhnutnosťou 

pre uskutočnenie vzdelávania je zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného režimu a 

odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia sa, 

zdravého prostredia učební ( tried ) a ostatných priestorov školy podľa platných technických 

a hygienických noriem. Dôležitý je taktiež stravovací a pitný režim, podľa vekových a 

individuálnych potrieb žiakov a učiteľov. Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna 

ochrana žiakov pred úrazmi, dostupnosť prvej pomoci z materiálneho a ľudského hľadiska 

vrátane kontaktov na lekára.  

V škole a v celom jej areály zákaz fajčenia, užívania alkoholických nápojov a iných omamných 

látok. 

Pravidelne sú prevádzané kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a revízie 

elektrického a plynového zariadenia, bleskozvodov a telocvičného náradia. 

5 Organizácia prijímacieho konania 

 
Naša základná škola vychádza v ústrety každému rodičovi, ktorý sa rozhodne pre vzdelávanie 

svojho dieťaťa na jej pôde. Zápis do 1. ročníka sa realizuje v zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a všeobecne 

záväzných predpisov. 

Zápis do prvého ročníka sa uskutočňuje v apríli. Zápis prebieha slávnostným spôsobom, kde po 

programe žiakov nastáva prijímanie do cechu školákov. Deň zápisu sa rodičia majú možnosť 

dozvedieť z letákov umiestnených v MŠ. Zápisu sa vždy zúčastňuje pracovníčka CPPP v 

Hurbanove a školský psychológ. 

6 Organizácia vyučovania 

Vyučovanie v škole sa uskutočňuje na základe pevného rozvrhu hodín, ktorý 

vypracovávavedenie školy. Zmeny v rozvrhu hodín sa môžu uskutočniť len so súhlasom 

riaditeľky školy. Vyučovanie na škole sa začína ráno o 7.50 hod. Zamestnanie žiakov na 

vyučovacích hodinách je signalizované elektrickým zvoncom.  
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hodina trvanie vyučovania prestávka 

1. hodina 7.50  –  8.35 5 minút 

2. hodina 8.40 –  9.25 15 minút 

3. hodina 9.40 – 10.25 5 minút 

4. hodina 10.30 – 11.15 5 minút 

5. hodina 11.20 – 12.05 40 minút 

6. hodina 12.45 – 13.30 5 minút 

7. hodina 13.35 – 14.20  

 

7 Základné predmety vo vzdelávacích oblastiach 

 
 

Vzdelávacie oblasti 

 
ISCED1 ISCED2 

Jazyk a komunikácia 

 

Slovenský jazyk a slovenská 

literatúra 

 

Slovenský jazyk a slovenská 

literatúra 

Maďarský jazyk a  literatúra Maďarský jazyk a  literatúra 

Anglický jazyk Anglický jazyk 

Nemecký jazyk 

Matematika a práca 

s informáciami 
 

Matematika 

 

Matematika 

Informatika Informatika 

Príroda a spoločnosť 

 

Prvouka  

Prírodoveda  

Vlastiveda 

Človek a príroda 

 

 Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Človek a spoločnosť 

 

 Dejepis 

Geografia 

Občianka náuka 

Človek a hodnoty 

 

Etická výchova/ Náboženská 

výchova 

Etická výchova/ Náboženská výchova 
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Človek a svet práce 

 

Pracovné vyučovanie 

 

Svet práce 

 

Technika 

Umenie a kultúra 

 

Hudobná výchova Hudobná výchova 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 

Výchova umením 

Zdravie a pohyb 

 

Telesná a športová výchova 

 

Telesná a športová výchova 

 

 

Jazyk a komunikácia 
 

V jazykovej časti oblasti Jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikatívnych 

schopností žiakov. Jazyk je potrebné chápať ako nástroj myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, 

čo sa vo vyučovaní jazyka premietne ako zámerné preferovanie rozvoja komunikatívnych 

kompetencií, ktoré sú nevyhnutné aj pri ostatných vyučovacích predmetoch. Výrazne sa teda 

posilní komunikatívno-zážitkový model vyučovania, oslabí sa tendencia obsiahnuť školskú 

podobu vednej disciplíny lingvistika. Najväčší dôraz kladieme na vlastnú tvorbu jazykových 

prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť a schopnosť argumentovať. Dobré 

zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na 

rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. Jazyk chápeme 

ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov a 

pocitov. 

Cudzie jazyky v porovnaní s materinským jazykom prispievajú k pochopeniu a objavovaní tých 

skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. 

Umožňujú spoznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne 

tradície. 

Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa realizuje v primárnom vzdelávaní vo 

vyučovacích predmetoch: slovenský jazyk a slovenská literatúra, maďarský jazyk a 

literatúra a anglický jazyk. V nižšom sekundárnom vzdelávaní obsah vzdelávanej oblasti 

realizuje v týchto predmetoch: slovenský jazyk a slovenská literatúra, maďarský jazyk a 

literatúra, nemecký jazyk a anglický jazyk. 

Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových 

kompetencií žiakom tým, že ich vedie k: 

- podpore sebadôvery každého žiaka; 

- osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý 

ich život a zaujať aktívne miesto v sociokultúrnom prostredí; 

- príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na 

rozvoji demokratickej spoločnosti, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti; 

- zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov; 
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Matematika a práca s informáciami 

 
Táto oblasť zahrňuje v sebe učebné predmety matematiku a informatiku. Vzdelávací obsah 

matematiky je rozdelený do piatich tematických okruhov, čo sa zachováva aj pre ostatné 

stupne vzdelávania, pričom na každom stupni explicitne nemusí byť zastúpený každý 

tematický okruh: 

- Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, 

- Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 

- Geometria a meranie , 

- Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, 

- Logika, dôvodenie, dôkazy. 

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

problémov v každodenných situáciách. Je rozpracovaná na kompetenčnom 

- riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou, na 

základe využitia induktívnych metód rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické 

myslenie, 

- spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom žiakov používať 

prostriedky IKT (kalkulačky, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií, 

-  viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, 

-  systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov podporiť a upevňovať 

kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov. 

Soroban na hodinách matematiky 

Soroban je v Japonsku vyvinuté počítadlo. V Maďarsku sa objavil  v roku 1990 a odvtedy sa 

používa vo výučbe matematiky. 

Na našej škole sa tomu venujeme od roku 2002 na záujmových krúžkoch. Od roku 2013 ho 

používame aj na hodinách matematiky.  

Podľa neuropsychologických názorov používanie sorobanu využíva obidve strany mozgovej 

hemisféry. Počítanie so sorobanom rozvíja vizuálnu pamäť, číselné zručnosti aj textové 

vnímanie, ako aj napomáha zlepšovať počítanie z hlavy.  

Pomáha  pri jemných pohyboch, pri sústredení pozornosti, napomáha  rozmýšľaniu. Ľahko sa 

dajú zobraziť miestne hodnoty, konverzie, obyčajné delenie a delenie bez zvyšku. Dokonca 

pomáha aj mierne mentálne postihnutým deťom, aj deťom, ktoré trpia špecifickými poruchami 

učenia ako je dyskalkulia. 

Každoročne organizujeme regionálne a územné súťaže, potom najúspešnejší žiaci majú 

možnosť porovnať svoje schopnosti na celoštátnej súťaži sorobanu v Budapešti.  

 

Informatika podobne ako matematika rozvíjajú myslenie žiakov, ich schopnosť hľadať 

riešenia problémových úloh a overovať ich s použitím IKT. Vedú k presnému vyjadrovaniu 

myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný 

prostriedok komunikácie. Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej 

nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť všetkým žiakom získať základnú digitálnu 

gramotnosť. Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, 



18 

 

postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. 

Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov 

informačnej civilizácie rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných 

technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu 

informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní aj iných predmetov, 

medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy. 

 

Vzdelávací obsah informatiky je rozdelený na päť tematických okruhov: 

- informácie okolo nás, 

- komunikácia prostredníctvom IKT, 

- postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie, 

- princípy fungovania IKT, 

- informačná spoločnosť. 

Cieľom informatiky je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom 

živote. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku majú žiaci získať základné zručnosti v 

používaní počítača. Využitím vhodných tém z ostatných predmetov (písanie, prvouka, 

matematika, výtvarná výchova, hudobná výchova) sa žiaci zoznámia s možnosťami kreslenia, 

trénovania počítania, písania a ďalšími najtypickejšími druhmi aplikácií. V predmete 

informatická výchova sa žiaci pripravujú na pochopenie základných pojmov a mechanizmov pri 

riešení najrôznejších problémov pomocou, resp. prostredníctvom IKT. Žiaci sa naučia využívať 

nástroje internetu na komunikáciu, na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských problémov, 

na získavanie a sprostredkovanie informácií. Žiaci získajú základy algoritmického myslenia a 

schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT. 

 

Príroda a spoločnosť 
 

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

už od predškolského veku. Žiaci si uvedomujú priestor okolo seba, prírodu, ľudí, kultúru a to 

všetko vo vzájomnom vzťahu. V tomto veku sú žiaci prirodzene zvedaví, zaujímajú sa o svet 

okolo seba a o jeho fungovanie, hľadajú príčiny fungovania, skúšajú a učia sa pri tom. Postupné 

oboznamovanie sa s prírodnými a spoločenskými javmi a zákonitosťami v súlade s 

prírodovedným a spoločenskovedným poznaním je umožnené v tomto stupni vzdelávania takým 

spôsobom, ktorý u žiaka rozvíja aj procesuálnu stránku samotného poznávacieho procesu. 

Dôležité je, aby žiak vnímal zmeny vo svojom okolí, rozumel a snažil sa ich vysvetliť. 

Vzdelávacie činnosti sú zamerané na podnecovanie poznávacej zvedavosti a skúmanie javov a 

udalostí, ktoré sú spojené so samotným a jeho bezprostredným životným prostredím. 

Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie 

čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu problémov sú aktuálne detské 

vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností, napríklad v témach 

„plynutie času, zmeny v prírode, cyklus stromu, rastliny, zvieratá, hmota“. 

Okrem samotného skúmania javov v prírode, žiaci tým, že cestujú so svojimi rodičmi, všímajú 

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

blízkom ale aj vzdialenom okolí je podoprené zaujímavým spôsobom učenia sa o vlasti vo 

vlastivede. 
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Dôležitým cieľom je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a 

javov s ním súvisiacich tak, aby bolo schopné samostatne sa orientovať v informáciách a 

vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna 

úroveň, viesť žiakov k pochopeniu potreby ochrany prírodného a kultúrneho prostredia a k 

jeho aktívnej ochrane, viesť žiakov k efektívnejšiemu využívaniu látok, ktoré príroda ľuďom 

poskytuje, umožniť poznanie fungovania ľudského tela a zdravý životný štýl a viesť k aktívnej 

ochrane vlastného zdravia, rozvíjať emotívne (dobrodružné) poznávanie, pozorovanie a 

hodnotenie javov z rodnej krajiny (okolie školy a bydliska) ale aj širšieho okolia svojho regiónu 

a celej krajiny, podporovať schopnosť žiakov rozprávať o svojom rodnom kraji (krajine 

svojho okolia), pričom využívajú poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností, porozprávať o 

významných historických udalostiach. 

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

rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich 

vedomostí. Rozvoj poznatkového systému, spôsobov jeho nadobúdania a modifikácie poznatkov, 

ako aj rozvoj špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa vzájomne 

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

prírodovedne gramotným. Postupné objavovanie sveta žiakmi je predmetom troch učebných 

predmetov: prvouka, prírodoveda a vlastiveda. 

 

Človek a príroda 
 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú so skúmaním 

prírody. Zahŕňa predmety: fyzika, chémia a biológia. V tejto oblasti žiaci dostávajú 

príležitosť poznávať prírodu ako systém, ktorého súčasťou sú vzájomné premeny, pôsobia na 

seba a ovplyvňujú sa. Na takomto poznaní je založené aj pochopenie dôležitosti prírodnej 

rovnováhy pre existenciu živých sústav, vrátane človeka. 

Prírodovedné predmety svojím činnostným a bádateľským charakterom vyučovania umožňujú 

žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam prírodných procesov, a tým si uvedomovať aj 

užitočnosť prírodovedných poznatkov a ich aplikáciu v praktickom živote. 

Cieľom vzdelávania prostredníctvom obsahu v tejto oblasti je porozumieť prírodným 

aspektom vplývajúcim na život človeka a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, 

zaujímať sa o prírodu a dianie v nej, získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z 

rôznych zdrojov, ale aj prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov v prírode a v 

laboratóriu, čím si rozvíjajú zručnosti pri práci s grafmi, tabuľkami, schémami, obrázkami, 

náčrtmi. 

Podstatné je poznanie základných princípov ochrany krajiny a životného prostredia; a 

osvojeniu si základných princípov zdravého životného štýlu. Dôležité je hľadanie zákonitých 

súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú 

v každodennom živote a porozumenie ich podstate, čo si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a 

preto aj úzku spoluprácu v predmetoch fyzika, chémia, biológia. Okrem rozvíjania pozitívneho 

vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a 

nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať 

poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a 

odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých 
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prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT. 

 

 

Človek a spoločnosť 
 

Vzdelávacia oblasť sa prostredníctvom obsahu snaží uchovať kontinuitu tradičných hodnôt 

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

a národnej hrdosti v kontexte európanstva a multikulturalizmu. 

Cieľom vzdelávacej oblasti je zoznámiť žiakov s vývojom ľudskej spoločnosti, s 

najvýznamnejšími spoločenskými javmi a procesmi, ktoré sa premietajú do každodenného 

života a vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi prírodou a spoločnosťou. 

Poznanie minulosti svojho národa ako aj národov Európy a sveta, oboznámenie sa so 

zemepisnými charakteristikami svojej vlasti a regiónov sveta a utváranie pozitívnych 

občianskych postojov je predpokladom získania občianskych kompetencií, ktoré patria ku 

kľúčovým vo vzdelávaní. Žiaci cez poznanie najbližšieho prostredia (rodina, škola), ktorého sú 

súčasťou, získavajú základné vedomosti o svojom najbližšom spoločenskom prostredí, o 

miestnej obci, regióne a o ostatných regiónoch Slovenska. Oboznamujú sa s územím, 

obyvateľmi, ich tradíciami a zvykmi, so svetom detí i dospelých, osvojujú si pravidlá a normy 

správania doma, v škole a na verejnosti,. Učia sa orientovať v čase, časových údajoch, histórii 

vlastnej rodiny, svojej vlasti i ľudskej spoločnosti. Vedú sa k pochopeniu vlastného miesta a 

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

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

Vychováva žiakov k láske k vlasti a súčasne rozvíja a upevňuje vedomie príslušnosti k 

európskemu civilizačnému a kultúrnemu prostrediu. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

otvára priestor pre kultivovanie individuálnych a spoločenských spôsobilostí (kompetencií), učí 

vidieť veci a javy vo vzájomných súvislostiach, ponúka argumenty, inšpiruje k tvorivému 

riešeniu otázok dôležitých pre vzdelanostnú spoločnosť. Rozvíja myšlienkové operácie, 

praktické zručnosti a vedomie vlastnej identity žiaka. 

Výchova a vzdelávanie v oblasti smeruje k vytváraniu kľúčových kompetencií tým, že žiakov 

vedie k: 

- orientácii v čase a priestore, 

- získavaniu základných schopností a zručností poznávať historický materiál, 

- získavaniu základných vedomostí z oblasti historických faktov (svetové a národné dejiny), 

- pochopeniu príčin a dôsledkov historických udalostí, 

- čítaniu a interpretovaniu historických máp, obrázkov, fotografií, tabuliek a iných 

prostriedkov používaných v dejepise, 

- osvojovaniu noriem spoločenského správania a občianskeho spolužitia, 

- rešpektovania hodnoty pozitívnych medziľudských vzťahov, 

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

- porozumeniu premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek, 

- porozumeniu a rozvíjaniu čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, 

prierezov, schém a diagramov ako prostriedkov geografie, 

- rozvíjaniu podnikateľských zručností spracúvaním projektov, 

- zvládnutiu bežných situácií v osobnom i občianskom živote, 
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- nachádzaniu vlastného miesta a roly v spoločnosti, 

- získavaniu orientácie v aktuálnom verejnom živote Slovenskej republiky i vo svete, 

- pochopeniu podstaty demokracie, práv a povinností občanov, rozpoznávaniu protiprávneho 

konania a uvedomeniu si jeho dôsledkov, 

- kultivovanému vyjadrovaniu vlastných myšlienok, názorov, postojov a ich obhajovaniu, 

- úcte k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam, 

- pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych, náboženských a iných odlišností ľudí a spoločenstiev, 

- budovaniu kladného vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám. 

 

Vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť tvoria učebné predmety dejepis, geografia a 

občianska náuka, aj keď témy sa nachádzajú aj v ďalších predmetoch v iných oblastiach. 

 

Človek a hodnoty 
 

Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného, duchovného a sociálneho 

rozmeru mladých ľudí. Napomáha im k postupnému vytváraniu ich hodnotovej orientácie tak, 

aby raz ako dospelí jedinci bol prínosom pre ľudské spoločenstvo. 

Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou 

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

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

informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a 

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

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

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

skupinami, v národe a medzi národmi. 

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

predmetoch etická výchova alebo náboženská výchova. Súčasťou vzdelávacej oblasti je 

- Etická výchova (primárny, nižší sekundárny stupeň vzdelávania) 

- Náboženská výchova (primárny, nižší sekundárny stupeň vzdelávania) 

Učebné osnovy náboženskej výchovy budú predmetom schvaľovania Konferencie biskupov 

Slovenska v zmysle zmluvy s Vatikánom. 

Povinne voliteľný vzdelávací predmet etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k 

prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre 

etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou 

je aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných), 

ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a 

učenia. 

Povinne voliteľný vzdelávací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské 

myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského 

myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k 

utváraniu a rozvíjaniu schopností a spôsobilostí žiakov a vedie ich k: 

- sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu, 

- hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, rozlišovaniu dobra od zla, 

- spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov prosociálneho správania primeraného 
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veku, 

- spoznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov, 

- zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt, postojov a sociálnych noriem, 

- rozvíjaniu sociálnych zručností, 

- formovaniu spoločenstva žiakov, 

- rozvíjaniu a reflexii v otázkach Boha, významu sveta, zmyslu a hodnoty života a noriem pre 

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

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

napomáhaniu prostredníctvom uvažovania rozumom zdôvodniť vieru, 

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

svetonázorom a ideológiám a podpore pochopenia a tolerancie voči rozhodnutiam druhých, 

- motivácii k osobnému náboženskému životu a k zodpovednému konaniu v cirkvi a v 

spoločnosti. 

 

Človek a svet práce 
 

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

viesť žiakov k získaniu základných zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a 

prispievať k úcte k práci . 

V primárnom vzdelávaní do vzdelávacej oblasti patrí predmet pracovné vyučovanie, ktoré sa 

zameriava na praktické pracovné návyky a dopĺňa celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku 

nevyhnutnú pre uplatnenie sa človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od 

ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je založená na tvorivej spolupráci 

žiakov. 

Obsahom predmetu pracovné vyučovanie je tvorivé využitie technických materiálov, základy 

konštruovania, stravovanie a príprava jedál, starostlivosť o životné prostredie, ľudové 

tradície a remeslá. 

Základom tejto vzdelávacej oblasti v nižšom sekundárnom vzdelávaní je vzťah k práci a 

otázky výberu povolania. Cieľom predmetu technika je pripraviť žiakov na život v praxi a na 

to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu práce (napr. aby dokázali dodržiavať 

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

Oblasť vzdelávania sa sústreďuje na to, aby žiaci dokázali pristupovať k výsledkom pracovnej 

činnosti nielen z hľadiska kvality, ale aj funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu. 

Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov 

tým, že vede žiakov k: 

- pozitívnemu vzťahu k práci a zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce, 

- osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných oblastiach, k 

organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i 

v bežnom živote, 

- vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a vlastných 

nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku, 

- autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k novému 

postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a životnému prostrediu, 

- chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávaniu a k 
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rozvíjaniu podnikateľského myslenia, 

- orientácii v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a 

osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre možnosť uplatnenia, pre voľbu 

vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu, 

- k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a produktov. 

 

Umenie a kultúra 

 
Vzdelávacia oblasť rozvíja žiacke povedomie vlastnej kultúrnej identity, jeho vlastné 

kultúrnohistorické vedomie, schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr. Žiak sa 

učí využívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, rozlišovať rôzne súčasti 

kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport), rozumieť ich súvislostiam a úlohe vo svojom živote 

a v živote spoločnosti. Učí sa rozlišovať hlavné umelecké druhy, ich médiá, formy, hlavné 

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

estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať význam estetických faktorov, 

estetickej činnosti v každodennom živote, chápať význam umenia v živote jednotlivca a 

spoločnosti. 

Oblasť je realizovaná prostredníctvom povinných predmetov výtvarná výchova a hudobná 

výchova. 

Cieľom vzdelávacej oblasti je, aby žiak: 

-  dokázal chápať význam umenia a estetickej činnosti a faktorov v každodennom živote, 

- získal poznatky o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre, 

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

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

diel, rešpektoval a toleroval hodnoty iných kultúr, 

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

kultúrnej ponuke a k médiám, 

- dokázal tvorivo vyjadrovať svoje predstavy a myšlienky vybranými prostriedkami výtvarného 

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

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

 

Obsah vzdelávacej oblasti je zameraný prakticky aj teoreticky. V primárnom a v nižšom 

sekundárnom vzdelávaní rozvíja hlavne zručnosti v práci s umeleckými prostriedkami a s 

kultúrnymi nástrojmi na základe zážitku zo samotného tvorivo-vyjadrovacieho procesu žiaka. 

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

Pretože žiak je komplexnou osobnosťou a nie je možné rozvíjať jeho kompetencie izolovane, 

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

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

mimoracionálne (zmyslové, citové, motorické) zložky. 

 

Zdravie a pohyb 

 
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoživotnej 
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starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Hlavným predmetom 

je telesná a športová výchova, ale témami o starostlivosti o zdravie prispievajú aj 

prírodoveda. resp. etická výchova. Zameranie telesnej výchovy v primárnom vzdelávaní je 

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

upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná 

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

významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, k formovaniu 

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

edukácie. Telesná výchova využíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré 

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

Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný 

stav žiakov. 

Cieľom je : 

- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti, 

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

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

- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela, 

- podporovať vytváranie optimálneho rozvoja zdravotne orientovanej zdatnosti, 

- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie, 

- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti. 

 

Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne 

gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť 

a radostné prežívanie pohybovej činnosti. Základné okruhy sú: 

1. základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti, 

2. manipulačné, pohybové a prípravné športové hry, 

3. kreatívne a estetické pohybové činnosti, 

4. psychomotorické cvičenia a hry, 

5. aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti. 

V nižšom sekundárnom vzdelávaní je dôraz v tejto vzdelávacej oblasti kladený na základné 

informácie súvisiace so zdravým spôsobom života. Pohyb a zdravý spôsob života sa objavuje v 

cieľoch viacerých predmetov, napríklad telesnej a športovej výchovy a biológie, etickej 

výchovy, techniky a sveta práce. Charakteristickým znakom vzdelávacej oblasti sú vedomosti 

a praktické skúsenosti vedúce k rozvoju pohybových schopností, zlepšovaniu pohybovej 

výkonnosti žiaka, k získaniu základov športov a ich využívaniu s perspektívou ich uplatnenia v 

štruktúre vlastného pohybového režimu. 

Najdôležitejším poslaním je vytváranie vzťahu k pravidelnej pohybovej činnosti ako 

nevyhnutného základu zdravého životného štýlu. Vzdelávacia oblasť je výrazne spojená so 

zdravím, zdravým životným štýlom, pohybovou a športovou činnosťou nielen počas školskej 

dochádzky, ale i v dospelosti. Základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, 

prevenciu ochorení, správnej životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej 

výkonnosti a jej hodnotení a pohybové prostriedky sú v predmete telesná a športová výchova 

rozdelené do štyroch modulov - zdravie a jeho poruchy, zdravý životný štýl, zdatnosť a 

pohybová výkonnosť, športové činnosti pohybového režimu. 
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Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy je umožniť žiakom osvojiť si, 

zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti na primeranej úrovni, zvyšovať svoju 

pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, zvyšovať všeobecnú 

pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a 

dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s 

ohľadom na záujmy žiakov, ich predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého 

životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie. 

Žiaci končiaci základnú školu by mali mať vytvorenú predstavu o význame telesnej a športovej 

aktivity pri upevňovaní zdravia, mali by poznať účinok vykonávaných cvičení na organizmus. 

Mali by samostatne prejavovať záujem o pohybové činnosti, mať zodpovedajúcu úroveň 

pohybových schopností v súlade s ich pohybovými predpokladmi, mať osvojené pohybové 

činnosti, z ktorých si dokážu vytvoriť pohybové programy pre vlastnú potrebu. 

 

 

 

8 Primárne vzdelávanie – ISCED 1 
 

    Program primárneho vzdelávania (1. stupňa základnej školy) má zabezpečiť hladký prechod 

z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie 

prostredníctvom stimulovania poznávacej zvedavosti detí, vychádzajúcejz ich osobného 

poznania. Východiskom sú aktuálne skúsenosti žiaka, vedomosti, pojmy a záujmy, ktoré sú 

rozvíjané podľa jeho reálnych možností tak, aby sadosiahol pevný základ pre jeho budúci 

akademický a sociálny úspech. Program je založený na princípe postupu od známeho k 

neznámemu pri nadobúdaní nových skúseností z pozorovania a zažitia aktivít a udalostí, ktoré 

sú spojené so životom dieťaťa a s jeho bezprostredným kultúrnym a prírodným prostredím. V 

tomto veku je pre deti dôležitá programová možnosť získať vlastnými aktivitamibohaté 

skúsenosti a zážitky prostredníctvom hry a učenia v skupine rovesníkov.Osobitne významné je 

aj poskytovanie možností rozvíjať si potrebu vyjadrovať saa realizovať sa prostredníctvom 

slov, pohybov, piesní a obrazov, čo je významnýzáklad pre rozvoj gramotnosti. Základom je 

priateľská a ústretová klíma, ktorá podnecuje žiakov k spontánnemu a tvorivému poznávaniu, 

konaniu, hodnoteniua dorozumievaniu a podporuje celostný rozvoj ich osobnosti. 

Program primárneho vzdelávania má pripraviť žiakov na samostatnú prácu i na prácu v 

skupinke, aby každý z nich získal pevný základ spoločného poznania a zároveň osobnej 

skúsenosti z vzájomného ohľadu, uznania a úcty. Vzdelávanie na prvom stupni je organizované 

tematicky s prirodzeným začlenením integratívnych predmetových prvkov, čím sa vytvára 

základ pre nižšie sekundárne vzdelávanie (ktoré už uplatňuje špecifickejší predmetovo-

disciplinárny prístup). Súčasťou cieľového programu je aj včasná korekcia prípadných 

znevýhodnení (zdravotných, sociálnych a učebných) a rozpoznanie, resp. podchytenie 

špecifických potrieb, záujmov a schopností (vrátane nadania a talentu) žiakov. Dôležité je 

podchytenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. (včasná depistáž, 

diagnostika a korekcia prípadných znevýhodnení). 
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Hodnotenie žiakov je postavené na plnení konkrétnych a splniteľných úloh, je založené 

prevažne na diagnostikovaní a uplatňovaní osobného rozvoja žiaka. Každý žiak musí mať 

možnosť zažívať úspech a musí vedieť, že chyby a ich odstraňovanie. 

 

8.1 Ciele primárneho vzdelávania 

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových 

spôsobilostí (kompetencií) žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom 

nasledujúcich cieľov: 

 poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a 

prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem 

skúmať svoje okolie, 

 umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si 

základy spôsobilosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého, 

 podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť 

prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením 

problémov,  

 vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť 

(vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie, 

 podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene 

vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť 

a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu 

kultúrnemu a prírodnému okoliu, 

 viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, 

 naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť 

zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať. 

Hlavnými programovými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové spôsobilosti (ako 

kombinácie vedomostí, spôsobilostí, skúseností a postojov) žiakov na úrovni, ktorá je pre nich 

osobne dosiahnuteľná. V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové považované: 

komunikačné spôsobilosti, matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a 

technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno - komunikačné 

technológie), spôsobilosti učiť sa, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne a občianske 

spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej 

kultúry. 

Osvojovanie kľúčových kompetencií je dlhodobým a zložitým procesom, ktorý začína v 

predprimárnom vzdelávaní, pokračuje v primárnom a sekundárnom vzdelávaní a postupne sa 

dotvára v ďalšom priebehu života. Celoživotne sa rozvíjajúce kľúčové spôsobilosti 

(kompetencie) potrebuje každý jednotlivec na osobné uspokojenie a naplnenie, na rozvoj 

kompletnej osobnosti, na aktívne občianstvo a na uplatnenie sa vo svete práce. Výber 

kľúčových kompetencií vychádza z európskeho referenčného rámca kľúčových spôsobilostí, 

ktoré sú rozpracované s ohľadom na hodnoty a potreby nášho školského systému. Kľúčové 

kompetencie majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom celkového 

procesu celostného vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné 
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formy a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, programové aktivity 

uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a v mimoškolskej činnosti. 

 

8.2 Spôsob, podmienky vzdelávania a ukončenie štúdia 

 
Primárne vzdelanie získava žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu 

primárneho stupňa základnej školy. Vzdelávanie na 1. stupni  je zamerané na prípravu žiakov na 

samostatnú prácu i na prácu v skupine, pričom každý žiak získava základ spoločného poznania. 

Vytvára sa základ pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Žiaci získavajú vedomosti a skúsenosti 

hrou, zážitkovým učením, pohybom, umením vlastými aktivitami. 

Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie s doložkou „Žiak získal primárne vzdelanie“. 

Absolvent programu  primárneho vzdelávania plynule pokračuje v nižšom sekundárnom 

vzdelávaní. Možnosťou je pokračovať ako kolektív, ktorý bude zachovaný ako jedna trieda. 

Začlenenému žiakovi so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami sa v doložke na 

vysvedčení uvedie „ Žiak sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu“. 

 

8.3 Profil absolventa primárneho vzdelávania 

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

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

základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) 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 

cudzieho jazyka. Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v 

následných stupňov vzdelávania. 

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie:  

(a) sociálne komunikačné kompetencie- vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou 

formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania, dokáže určitý čas sústredene načúvať, 

náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor, uplatňuje ústretovú 

komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími 

ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a 

bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, 

na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie, chápe význam 

rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni 

porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, 

týkajúce sa bežných životných situácií, 

(b) kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia -používa základné 
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matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách 

a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového 

myslenia a prezentácie (vzorce, modely)je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, 

pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov, 

(c) kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií -vie používať vybrané 

informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, ovláda základy potrebných 

počítačových aplikácií, dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, vie používať rôzne 

vyučovacie programy, získal základy algoritmického myslenia, chápe, že je rozdiel medzi 

reálnym a virtuálnym svetom, vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a 

IKT. 

(d) kompetencia učiť sa-učiť sa má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní 

svojich myšlienkových postupov, uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si 

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

iných činnostiach, uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, 

(e) kompetencia riešiť problémy-vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom 

najbližšom okolí, adekátne svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a 

skúseností z danej oblasti, pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša 

viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje 

pri podobných alebo nových problémoch,pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť 

primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom, 

(f) osobné, sociálne a občianske kompetencie-má základy pre smerovanie k pozitívnemu 

sebaobrazu a sebadôvere, uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 

dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, uvedomuje si 

dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného 

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

má svoje práva a povinnosti, má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, dokáže 

prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci, 

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

dobrým medziľudským vzťahom, 

(g) kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry-dokáže sa 

vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných 

vyjadrovacích prostriedkov, dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a 

vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),uvedomuje si význam umenia a 

kultúrnej komunikácie vo svojom živote, cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a 

ľudové tradície, rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a 

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

pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), správa sa kultúrne, primerane 

okolnostiam a situáciám, má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov 

iných kultúr. 
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9 Prierezové témy pre primárne vzdelávanie 

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré sa spravidla prelínajú 

cez obsahové vzdelávacie oblasti. Prierezové tematiky je možné uplatňovať viacerými 

formami - ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných 

vyučovacích predmetov, ako samostatný učebný predmet v rámci voliteľných hodín (pri 

profilácii školy). Vhodná je forma projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú pridelené téme) 

alebo veľmi efektívnou formou kurzu. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a neformálnej 

realizácie témy je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Výber spôsobu a 

času realizácie prierezovej tematiky je v kompetencii každej školy.  

Na úrovni primárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací program prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Environmentálna výchova  

Mediálna výchova 

Multikultúrna výchova 

Ochrana života a zdravia 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 

 

9.1 Environmentálna výchova 

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

prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním, etickou výchovou.  

Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať 

a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom 

zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci 

získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými 

činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k 

domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie. 

Organizačne je vhodné prierezovú tému začleniť do viacerých predmetov prostredníctvom 

jednotlivých tém, projektov alebo urobiť kurzovou formou, napríklad zamerať sa jeden 

týždeň na environmentálnu výchovu – s teoretickou a praktickou časťou.  

 

9.2 Osobnostný a sociálny rozvoj 

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

žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen študijný rozvoj 

žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj 

podporujú. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné aby si už od primárneho 

vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba, svoje dobré ale aj 

slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za 

svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné aby sa naučil 

uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. Dôležité je, 

aby prierezová téma podporovala u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-

patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok). Cieľom je, aby žiak 
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získaval a udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjal 

sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný asociálny život a spoluprácu. V tejto prierezovej 

tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam ale aj k rodinnej výchove. Téma sa 

prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do 

úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v predmete etická výchova, ale je 

dôležité aby si učiteľ uvedomil, že na dosiahnutie cieľov tejto prierezovej tematiky je nutné 

vymedziť priestor aj v náukových predmetoch. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali 

prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných 

interaktívnych metód.  

 

9.3 Ochrana života a zdravia 

Ochrana života a zdravia (OŽZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom učebných  

predmetov štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem 

vyučovania – didaktických hier. V rámci témy sa aplikuje učivo, ktoré bolo v minulosti 

súčasťou povinného učiva ochrany človeka a prírody (OČP). Ochrana života a jeho zdravia 

integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v 

mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť 

vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Cieľom spoločnosti 

je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným 

predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. 

Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom 

priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a 

prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách 

vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. Cieľom oblasti je 

formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života 

iných ľudí. Poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Osvojiť si 

vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a 

života. Rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia. 

Formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti 

organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách. 

  

9.4 Mediálna výchova 

Jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje a správanie 

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

mediálnej výchovy ako prierezovej témy. 

Cieľom prierezovej tematiky je, aby žiaci:  

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

orientovali, 

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

formujúce ich osobnostný a profesionálny rast, 

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

zodpovedným prístupom eliminovať, 
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- vedeli tvoriť mediálne produkty. 

 

9.5 Multikultúrna výchova 

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

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

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

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

Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia 

príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť 

slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín 

obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa 

prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. 

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

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

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

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

prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané 

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

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

a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a 

školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú 

príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, 

zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich 

príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. 

Multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných a spoločenskovedných 

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

pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v prírodovedných predmetoch či pri výučbe 

materinského a cudzích jazykov. 

 

9.6 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná 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 Slovenskej republiky.  

Nakoľko sa vláda Slovenskej republiky zaviazala realizovať Odporúčania na ochranu tradičnej 

kultúry a folklóru a Generálnou konferenciou UNESCO bol schválený: Dohovor o ochrane 

nehmotného kultúrneho dedičstva ako aj Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti 

kultúrnych prejavov, odporúčame uvedenú prierezovú tému nenásilnou formou začleniť vo 

vyučovaní do viacerých predmetov, prostredníctvom ich obsahov ale aj formou projektov, 

exkurzií a pod. Vhodnými sa javia najmä predmety výtvarná, hudobná, literárna a etická 

výchova, pracovné vyučovanie ale aj dejepis, prírodoveda, vlastiveda a geografia. V rámci 

školského vzdelávacieho programu môže byť obsah prierezovej témy zaradený do voliteľných 

vyučovacích predmetov, ako napr. regionálna výchova, regionálny dejepis, geografia, výtvarné 
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spracovanie materiálu, zborový spev, detské hudobné divadlo, literárno-dramatické divadlo a 

i. 

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

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

a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.  

 

9.7 Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 
 

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

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

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

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

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

dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. 

Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov 

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

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

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

Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy a v bezpečných priestoroch v okolí 

školy. 

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

a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať.  

9.8 Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
 

Problematika  výchovy k manželstvu a rodičovstvu  je dôležitou súčasťounielen každodenného 

života, ale  aj edukačného procesu.Je preto veľmi dôležité, aby  už žiaci základnej školy 

získavali potrebné informácie pre svoj budúci partnerský a neskôr manželský život. Pri 

zisťovaní životných hodnôt žiakov je práve túžba po plnohodnotnej rodine na prvom mieste. 

Preto príprava na rodinný život je tak isto dôležitá, ako príprava na budúce povolanie. 

Problémové východiská 

 Rodina je základná bunka spoločnosti. 

 Rodina je základom pre každého človeka, je jeho domovom, istotou, útočiskom 

a miestom, kde sa môžeme vrátiť aj po prehratých bojoch.  

 V spoločnosti je veľa neúplných a nefunkčných rodín, deti vyrastajú v prostredí, ktoré 

im neposkytuje naplnenie ich potrieb. 

 Každá rodina, funkčná i nefunkčná, úplná či neúplná, každá zanecháva svoju pečať 

v srdci dieťaťa. 

 Rodičia sú povinní vychovávať svoje dieťa.  
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 Deti v mnohých rodinách nežijú so svojimi biologickými rodičmi (hlavne s otcom), veľa 

detí žije v rozvedených rodinách, mnohé žijú s druhmi a priateľmi svojho rodiča alebo 

v pestúnskej starostlivosti, či adoptívnej rodine.  

 Rodinné vzťahy, pestúnske deti a ich postavenie v rodine. 

 Základ výchovy dieťaťa spočíva v rodine. 

 Rodič je zodpovedný za správanie a konanie svojho dieťaťa. 

 Škola podáva pomocnú ruku a pomáha žiakom nájsť pozitívne hodnoty, uisťuje žiakov 

o dôležitosti rodinného zázemia, spolupracuje s rodičmi a podieľa sa na výchove a 

formovaní  osobnosti každého žiaka. 

 

Hlavné ciele 

- vychovávať sociálne, morálne a emocionálne zrelé osobnosti, schopné konať a správať 
sa v súlade s etickými normami a hodnotami uznávanými danou spoločnosťou vo svojom 
vzájomnom, manželskom a rodinnom živote, 
 

- umožniť a podporovať čo najplnší rozvoj ľudskej osobnosti v tom smere, aby boli 
utvorené všetky predpoklady na zdravý citový a manželský život, založenie rodiny, 
obojstranne uspokojivé párové a manželské spolužitie, predpoklady na utvorenie 
stabilnej rodiny, upevňovanie rodinných vzťahov a optimálne plnenie rodičovského 
poslania. 

 
- I. stupeň - utvárať základné vedomosti a zodpovedné postoje v oblasti partnerských 

vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami 

VMR nie je v základnej škole samostatným predmetom, preto je potrebné využívať 

rôzne formy školských a mimoškolských aktivít. Výchova k manželstvu a rodičovstvu je 

prierezovou témou, ktorá je zapracovaná do jednotlivých predmetov výchovno-vzdelávacieho 

procesu. 

Na I. stupnije VMR súčasťou predmetu  prírodoveda a tvoria ju témy: 

1. Rodina. Výchova v rodine. 

2. Národy a národnosti.  

3. Moje telo. 

4. Zásady zdravého života. 

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

6. Rovnoprávnosť pohlaví. 

7. Vznik a vývoj ľudského jedinca. 

8. Zmeny v organizme dieťaťa v období puberty. 
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10 Učebné plány – ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

 

Predmet Ročník 

 

 

   4. 

      ŠVP ŠkVP   

Jazyk a komunikácia 

 
slovenský jazyk 

a slovenská 

literatúra 

 

      5 0   

maďarský jazyk a 

literatúra 

 

      5 0   

prvý cudzí jazyk – 

anglický jazyk 

 

      3 0   

Príroda a 

spoločnosť 

 

prírodoveda 

 

      1 0   

vlastiveda       1 0   

Človek a hodnoty 
 

etická výchova/ 

náboženská 

výchova 

 

      1 0   

Matematika a 

práca s 

informáciami 

 

matematika 

 

 

      3 1   

 

informatická 

výchova 

 

      1 0   

Človek a svet 

práce 
 

pracovné 

vyučovanie 

 

      1 0   

Umenie 

a kultúra 

 

výtvarná výchova       1 0   

hudobná výchova       1 0   

Zdravie 

a pohyb 

telesná výchova 

 

      2 1   
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Poznámky k učebným plánom: 
1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je nasledovný: 

4. ročník – 27 hodín 

2. Vyučovacia hodina učebného plánu trvá 45 minút. 

3. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách. Predmety nie sú 

klasifikované známkou, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie 

„absolvoval/-a“. 

4. Pri vyučovaní predmetu na počítačoch triedu delíme na skupiny tak, aby pri jednom 

počítači sedel jeden žiak. 

5. V 4. ročníku delíme na skupiny  hodiny SJaSL, MJaL, MAT, ANJ a INV. 

6. Voliteľné hodiny využívame na posilnenie vyučovacích predmetov. 

7. Rozširujúce hodiny zohľadňujú záujmy žiakov a rodičov, ako aj personálne a priestorové 

podmienky školy. Ďalej umožňujú efektívne využitie medzipredmetových vzťahov na 

vyššej úrovni. Rozširujúce hodiny možno využiť na posilnenie hodinovej dotácie 

povinných alebo  voliteľných predmetov  uvedených v učebnom pláne. 

8.  V jednotlivých vyučovacích predmetoch má vyučujúci možnosť upraviť obsah učiva až 

do výšky 30% v každom ročníku, zaradením nových poznatkov vyplývajúcich 

z aktuálneho rozvoja vedy a techniky a prispôsobenia učiva  aktuálnym potrebám 

odboru, trhu práce, regiónu alebo špecifickým potrebám školy. Zmeny v obsahu učiva 

schvaľuje príslušná predmetová komisia. 

9. Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie 

poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-

vzdelávacieho procesu. Ich obsah a rozsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným 

plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom 

exkurzie. Organizácia exkurzie musí byť v súlade so smernicami. 

10.  Vyučujúci sú povinní dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

hygienické predpisy a ochrany životného prostredia. 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20.mája 2011  

pod číslom 2011- 7924/18855:1- 915 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre 

primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom národnostných menšín, s platnosťou od 1. 

septembra 2011.  
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10.1 Inovovaný učebný plán –ISCED 1 –primárne vzdelávanie 
 

Vzdelávacia 

oblasť 

 

Predmet Ročník Spolu 

1. 
ŠVP ŠkVP         

2. 
ŠVP ŠkVP         

3. 
ŠVPŠkVP         

4. 
ŠVP ŠkVP         

 

ŠVP       
 

ŠkVP   

Jazyk a 

komunikácia 

 

slovenský 

jazyk 

a slovenská 

literatúra 

5 0 6 0 5 0 5 0 
 

21 0 

maďarský 

jazyk a 

literatúra 

8 0 6 1 5 0 5 0 24 1 

prvý cudzí 

jazyk – 

anglický j. 

0 0 0 0 2 1 2 0 4 1 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

matematika 4 0 4 0 4 0 4 0 16 0 
informatika 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 

Človek a 

príroda 

prvouka 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 
prírodoveda 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 

Človek a 

spoločnosť 

vlastiveda 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 

Človek a 

hodnoty 

 

etická 

výchova/ 

náboženská 

výchova 

1 0 1 0 1 0 1 0 4 0 

Človek a  

svet práce 

pracovné 

vyučovanie 
0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 

Umenie 

a kultúra 

 

výtvarná 

výchova 
1 0 1 0 1 0 1 0 4 0 

hudobná 

výchova 
0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 

Zdravie 

a pohyb 

 

telesná 

a športová 

výchova 

2 1 2 1 2 1 2 1 8 4 

Spolu 96 6 

102 
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Poznámky k učebným plánom: 

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je nasledovný: 

1.ročník -24 hodín 

2.ročník -24 hodín 

3. ročník -27 hodín 

4. ročník – 27 hodín 

2. Vyučovacia hodina učebného plánu trvá 45 minút. 

3. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách. Predmety sú 

klasifikované známkou. Etická výchova je spojená  

4. Pri vyučovaní predmetu na počítačoch triedu delíme na skupiny tak, aby pri jednom 

počítači sedel jeden žiak. 

5. V 3. ročníku delíme na skupiny a v 4. ročníku delíme na skupiny  hodiny SJaSL, MJaL, 

MAT, ANJ a INV. 

6. Voliteľné hodiny využívame na posilnenie vyučovacích predmetov. 

7. Rozširujúce hodiny zohľadňujú záujmy žiakov a rodičov, ako aj personálne a priestorové 

podmienky školy. Ďalej umožňujú efektívne využitie medzipredmetových vzťahov na 

vyššej úrovni. Rozširujúce hodiny možno využiť na posilnenie hodinovej dotácie 

povinných alebo  voliteľných predmetov  uvedených v učebnom pláne. 

8.  V jednotlivých vyučovacích predmetoch má vyučujúci možnosť upraviť obsah učiva až 

do výšky 30% v každom ročníku, zaradením nových poznatkov vyplývajúcich 

z aktuálneho rozvoja vedy a techniky a prispôsobenia učiva  aktuálnym potrebám 

odboru, trhu práce, regiónu alebo špecifickým potrebám školy. Zmeny v obsahu učiva 

schvaľuje príslušná predmetová komisia. 

9. Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie 

poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-

vzdelávacieho procesu. Ich obsah a rozsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným 

plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom 

exkurzie. Organizácia exkurzie musí byť v súlade so smernicami. 

10.  Vyučujúci sú povinní dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

hygienické predpisy a ochrany životného prostredia. 

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

znevýhodnením, ktorí sú vtriede začlenení vrámci školskej integrácie, a to suplatnením 

špecifík podľa bodu 7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

 

 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 25. 

augusta 2016 pod číslom 2016-20657/35643:1-10I0 

ako súčasť Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s 

platnosťou od 1. 9. 2016 začínajúc prvým a druhým ročníkom. 
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11 Nižšie stredné vzdelávanie – ISCED 2 
 

Nadväzuje na primárne vzdelávanie pred vstupom na vyššie sekundárne vzdelávanie. 

Predpokladom dosiahnutia cieľov nižšieho stredného vzdelávania je zaistenie kontinuity a 

plynulého prechodu z primárneho na nižšie sekundárne vzdelávanie. Základom nižšieho 

stredného vzdelávania je interdisciplinárny (medzipredmetový) prístup pri osvojovaní znalostí 

a spôsobilostí žiakov a rozvoj ich analytických a kritických schopností. Aktuálne znalosti 

žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú východiskovým bodom pri získavaní nových znalostí a 

ďalšom rozvoji kompetencií žiakov. Nevyhnutnou súčasťou cieľov nižšieho sekundárneho 

vzdelávania je vypestovať u žiakov zodpovednosť za vlastné učenie sa a poskytnúť im 

príležitosti objaviť a rozvinúť ich schopnosti v súlade s ich reálnymi možnosťami, aby získali 

podklad pre optimálne rozhodnutie o ďalšom – vyššom sekundárnom vzdelávaní. 

 

11.1 Ciele nižšieho stredného vzdelávania 

 
Hlavným cieľom je, aby žiaci nadobudli:  

-primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti (kompetencie),  

-zmysluplné základné vedomosti a znalosti a vypestovaný základ záujmu o celoživotné učenie 

sa, 

- jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva, 

- záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti. 

Zámermi nižšieho stredného vzdelávania sú tieto očakávania od žiaka:  

 osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou, 

 mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy, 

 osvojenie si a využívanie efektívnych stratégií učenia sa, 

 nadobudnúť primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce, 

 mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu. 
 

11.2 Spôsob, podmienky vzdelávania a ukončenie štúdia 

 

Nižšie stredné vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka 

ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy 

alebo úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy 

alebo úspešným absolvovaním štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v strednej škole, alebo absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu 

praktickej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 
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Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie s doložkou „Žiak získal nižšie stredné  

vzdelanie“. 

Začlenenému žiakovi so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami sa v doložke na 

vysvedčení uvedie „ Žiak sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu“. 

Tým splní podmienku pre pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni (na 

všeobecnovzdelávacej alebo odbornovzdelávacej škole), v priebehu ktorého ukončuje povinné 

základné vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku). Dosiahnutie tohto stupňa vzdelania je pre 

všetkých žiakov nevyhnutnou podmienkou pokračovania v ďalšom štúdiu. 

 

11.3 Profil absolventa nižšieho stredného vzdelávania 
 

Docieliť, aby profil absolventa školy bol nositeľom týchto vlastností, vedomostí, schopností, 

hodnôt: 

1. Schopný vyhľadávať relevantné informácie a efektívne s nimi pracovať, vedieť  pracovať s 

internetom. 

2. Schopný racionálne sa učiť, poznávať, tvoriť, mať počítačovú gramotnosť,  komunikatívne 

zručnosti aj v cudzích jazykoch. 

3. Mať komunikačné schopnosti a spôsobilosti ( Vedieť sa ústne a písomne  vyjadrovať, 

vysvetľovať, čítať s porozumením, vyhľadávať, uchovávať  a používať, tvoriť informácie a to 

aj v cudzích jazykoch. 

4. Schopný racionálne a samostatne sa celý život vzdelávať, učiť sa kontrolovať,  regulovať 

svoje správanie. 

5. Schopný tvorivo a kriticky riešiť problémy. 

6. Schopný pracovať s modernými informačnými technológiami. ( Zručnosť pracovať s 

osobným počítačom, internetom, využívať rozličné informačné zdroje a informácie v 

pracovnom aj v mimopracovnom čase. 

7. Schopný prispievať na miestnej, štátnej, európskej, i globálnej úrovni k rozvíjaniu 

demokratického systému spoločnosti. 

Profil absolventa II. stupňa je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktoré 

zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich 

jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa 

do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť 

svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote. 

Kľúčové kompetencie sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a 

zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a 

hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť 

neustále sa rozvíjať (a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej 

flexibility). Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho (školského) vzdelávania, ale aj 

neformálneho vzdelávania, ako aj neinštitucionálneho (informálneho) vzdelávania. 

Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú 

nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu 
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vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu a iných rozvíjajúcich 

aktivít prebiehajúcich v rámci školy. 

Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho) vzdelávania 

absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie 

(spôsobilosti): 

a.) kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa-uvedomuje si potrebu svojho 

autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,dokáže 

reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových 

poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,dokáže kriticky zhodnotiť 

informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti, 

b.) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)-dokáže využívať všetky dostupné 

formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny 

ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie,efektívne využíva dostupné 

informačno-komunikačné technológie,vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na 

verejnosti, používa odborný jazyk,dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch 

cudzích jazykoch,chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré 

sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a 

na prevzatí osobnej zodpovednosti, 

 

c.) kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ matematického myslenia-  a základné 

schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky používa matematické myslenie na riešenie 

praktických problémov v každodenných situáciách,používa matematické modely logického a 

priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

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

pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov, 

 

d.) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných  technológií 

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

základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, dokáže vytvoriť jednoduché 

tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí, je schopný nahrávať a 

prehrávať zvuky a videá, dokáže využívať IKT pri vzdelávaní, 

 

f.) kompetencie (spôsobilosti) občianske-uvedomuje si základné humanistické hodnoty, 

zmysel národného kultúrnehodedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, 

vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti, 

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

prispieva k naplneniu práv iných, je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, má 

predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a 

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

 

g.) kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne - dokáže na primeranej úrovni 

reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a 
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potrebami, osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju 

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

odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné 

zmeny v medziosobných vzťahoch, 

 

h.) kompetencie (spôsobilosti) pracovné- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje 

profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu 

svojich cieľov, je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, chápe princípy 

podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plánovaní, dokáže získať a využiť 

informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach, 

 

i.) kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti- dokáže inovovať 

zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť 

ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote, 

 

j.) kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi 

kultúry- dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom 

vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia,dokáže sa orientovať v 

umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavnévyjadrovacie prostriedky,uvedomuje si 

význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti,cení si a 

rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,pozná pravidlá spoločenského kontaktu 

(etiketu), 

 

Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole. Ako vzdelávacia 

inštitúcia sa nevzdávame ani úlohy výchovy, preto chceme, aby náš absolvent bol aj slušný, 

usilovný, svedomitý, samostatný a čestný. 

 

12 Prierezové témy pre nižšie stredné vzdelávanie 

Prierezové tematiky sú povinnou súčasťou obsahu vzdelávania. Prelínajú sa cez vzdelávacie 

oblasti. Prierezové témy (tematiky) budeme realizovať viacerými formami - ako integrovanú 

súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných učebných predmetov alebo 

formou kurzu. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej tematiky je používanie 

aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Spôsob a čas realizácie prierezovej témy sú 

uvedené pri jednotlivých témach.  

Prierezové témy: 

Multikultúrna výchova 

Mediálna výchova 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Environmentálna výchova 

Dopravná výchova 

Ochrana života a zdravia 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  
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Regionálna výchova a tradičná kultúra 

 

 

 

12.1 Multikultúrna výchova 

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

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

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

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

Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia 

príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť 

slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín 

obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa 

prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. 

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

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

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

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

Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie 

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

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

správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, 

aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci 

rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, 

históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a 

dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. 

Multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných a spoločenskovedných 

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

pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v prírodovedných predmetoch či pri výučbe 

materinského a cudzích jazykov.  

Začlenenie multikultúrnej výchovy do jednotlivých predmetov: 

Multikultúrna výchova je začlenená najmä do týchto predmetov : občianska výchova, 

náboženská výchova, slovenský jazyk, dejepis, výtvarná výchova, geografia, informatika, 

biológia, ale samozrejme, jej obsah môže byť začlenený aj do ostatných predmetov. 

Ciele: 

Žiak bude vedieť: 

a) porozprávať o tradíciách a zvykoch regiónu, v ktorom žije 

b) v nárečí porozprávať príbeh, báseň, prípadne spolu s kolektívom zaspievať goralskú pieseň 

c) porozprávať o tradícii národa  

d) vymenovať rasy obyvateľstva na svete, bude vedieť opísať rozdiely medzi nimi 

e) pojmy týkajúce sa migrácie obyvateľstva a začlenenie Slovenska do medzinárodných 

štruktúr (Európska únia...) 

f) všetky základné informácie o eure 
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g) slovom, písomne alebo graficky vyjadriť svoj názor o zbližovaní národov a spolupráci medzi 

jednotlivými regiónmi sveta 

h) vyjadriť svoj názor k otázke rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbii, utláčaniu... a zapojiť sa  

do besied k tejto problematike, prípadne do ankiet prostredníctvom vyučovania alebo 

internetovými stránkami. 

Metódy a formy: besedy, projektové úlohy, výtvarné práce ( maľba, kresba, grafika, koláž, 

práca s plastelínou, priestorové práce...), tvorba príbehov, básní, divadelných scénok, 

príspevkov do časopisov a novín, tvorenie prezentácií, listy, plagáty, videonahrávky, 

rozhlasové relácie, koncerty. 

12.2 Mediálna výchova 

Charakteristika: 

Problém ako naučiť deti a mládež aktívne a zodpovedne využívať prostriedky masove 

jkomunikácie sa stal v súčasnosti aktuálnym problémom. Mediálna výchova smeruje k tomu, 

aby si žiaci osvojili stratégie zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi a vedeli v 

nich nájsť hodnotné, pozitívne formujúce posolstvo pre ich osobnostný, profesijnýa sociálny 

rast.  

Žiak má vedieť: 

-dokázať nájsť vlastný optimálny spôsob ako žiť v realite,  

-aktívne sa zapája do komunikačného procesu pomocou médií.  

-ovládať prácu s televíznym prijímačom, videorekordérom, DVD prehrávačom, prácus CD, 

internetom, prácu s digitálnou technikou ( fotoaparát, televízia, kamera...).  

-vyjadriť svoje vlastné zážitky, skúsenosti a postoje prostredníctvom médií 

-vystupovať na verejnosti. 

Realizácia mediálnej výchovy bude prebiehať počas celého školského roka najmä v rámci  

predmetov informatika, občianska výchova, slovenský jazyk, materinský jazyk, v ktorom  

žiaci podľa určených cieľov stanovených v spolupráci s vyučujúcim preukážu schopnosti v 

oblasti mediálnej výchovy. 

 

12.3 Osobnostný a sociálny rozvoj 

Charakteristika: 

Pomáha rozvíjať všeobecný ľudský potenciál a základné životné zručnosti žiakov sebaidentity, 

sebauvedomenia, zdravého sebahodnotenia a sebadôvery a rozvoj komunikačných a 

kooperatívnych zručností nevyhnutných pre dobré medziľudské vzťahy v škole, v rodine, vo 

vrstovníckej skupine. Vedieť presadzovať vlastný názor a najmä rešpektovať názor iných ľudí 

Ciele: 

1/ Osobnostný rozvoj, sebapoznávanie a poznávanie iných s dôrazom na školský, profesijný, 

rodinný, partnerský a manželský rámec, rozvíjanie identity seba a zdravého sebavedomia a 

sebadôvery.  

2/ Sociálna komunikácia v škole, v rodine, vo vrstovníckej skupine, v partnerstve, v manželstve 

a na pracovisku, spoločenské správanie. 

3/ Efektívne riešenie konfliktov v škole, v rodine, medzi vrstovníkmi, v partnerskom, 

manželskom a pracovnom živote 
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4/ Multikultúrna tolerancia a rešpektovanie odlišných názorov, postojov, ašpirácií, hodnôt 

iných ľudí v medziľudských vzťahoch a komunikácii v škole, v rodine, vo vrstovníckej skupine, 

v partnerstve, v manželstve a na pracovisku.  

5/ Prevencia agresie, násilia a šikanovania v škole, medzi vrstovníkmi, v rodine, v manželstve a 

na pracovisku (mobbing, bossing). 

Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do 

úvahy aktuálne potreby žiakov. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, 

prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych 

metód. Najvhodnejšia je forma kurzu, preto na našej škole uskutočníme túto prierezovú 

tematiku v zimných mesiacoch. Bloky povedú vyučujúci občianskej výchovy, triedni učitelia 

a školský psychológ. 

 

12.4 Environmentálna výchova 

Charakteristika: 

Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom. Cieľom tejto prierezovej 

témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka. 

Cieľ: 

-žiak v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a 

hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, 

ktorými sa riadi život na Zemi; 

-žiak bude poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k 

prostrediu v rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi 

problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu; 

-žiak bude rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje 

človeka k životnému prostrediu, 

-žiak rozvinie spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a 

medzinárodnej úrovni ( napr. separovaným zberom v škole i domácnostiach), 

-žiak pochopí sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, 

vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a 

výrobcu, 

-žiak vie hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a 

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

-žiak dokáže využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a 

spracúvaní informácií, ako aj pri prezentácii vlastnej práce. 

Časové rozpätie: počas celého školského roka 

Realizácia v predmetoch: najmä v predmetoch biológia, geográfia.  

 

 

12.5 Dopravná výchova 

Charakteristika: 

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

cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Okrem pozitívnych stránok 
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má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, 

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

zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách 

získavajú deti najmä prostredníctvom školy. Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy 

a vzdelávania ţiakov základných škôl.  

Úloha dopravnej výchovy: 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: realizácia sa uskutoční v objekte 

školy vo všetkých vyučovacích predmetoch, pri organizovaní vychádzok, exkurzií, kurzov a 

hodín telesnej výchovy. Pri realizácii využijeme dopravné značenie v obci a učebné pomôcky. 

Ciele dopravnej výchovy na ZŠ: 

Žiak: 

-pochopí funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, 

-si formuje mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri 

chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

- si musí osvojiť zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

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

-sa musí naučiť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 

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

-má zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

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

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

premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 

-si má uvedomiť význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky. 

 

12.6 Ochrana života a zdravia 

Charakteristika učiva : 

Povinné učivo „Ochrana života a zdravia“ (OŽZ) sa v základných školách realizuje 

prostredníctvom vyučovacích predmetov štátneho vzdelávacieho programu a obsahom 

samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier a účelových cvičení. 

Aplikuje sa v ňom učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou ochrany človeka a prírody (OČP). Z 

jeho obsahu bola vyčlenená ochrana prírody a dopravná výchova do iných vzdelávacích oblastí 

štátneho vzdelávacieho programu. Ochrana človeka a jeho zdravia integruje postoje, 

vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, 

tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností 

ohrozujúcich človeka a jeho okolie. 

Ciele učiva: 

Snahou je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. 

Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom 

pohybu a pobytu v prírode. Prierezová téma sa zameriava na zvládnutie situácií vzniknutých 

vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a 
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prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách 

vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. U žiakov by sa mal 

formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiežzdravia a života iných 

ľudí. K tomu je potrebné poskytnúť žiakom teoretické vedomosti, praktické poznatky, 

pomôcť im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane. Vyškoliť ich v poskytovaní pomoci 

iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ 

vlasteneckého a národného cítenia. Formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej 

zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných 

situácií. 

 

12.7 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Charakteristika: 

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli - komunikovať, argumentovať, 

používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať 

sám seba, ale aj prácu v skupine. Ciele aj obsah prierezovej témy je súčasťou viacerých 

predmetov.  

Hlavným cieľom je: 

-aby sa žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť seba, tím, vypracovať 

si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať 

aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju.  

-naučiť sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a 

komunikačných technológií výsledok vzdelávania v tejto oblasti: 

-žiak vhodným spôsobom dokáţe zareagovať v rôznych kontextových situáciách, 

-žiak dokáže nadviazať kontakt,  

-žiak zostaví základné písomnosti osobnej agendy, pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie ju 

aplikovať, 

-žiak vie využiť nástroje IKT, 

-žiak dokáže identifikovať a popísať problém, podstatu javu, 

-žiak získa rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, kultivovane 

prezentovať svoje produkty, názory, 

-žiak vytvorí plán prezentácie, naplánovať a realizovať základný výskum,  

-žiak dokáže určiť svoje silné stránky a vie ich využiť pri vhodnom výbere témy, vie aplikovať 

vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu. 

Prierezová téma sa bude realizovať počas celého školského roka vo všetkých vyučovacích 

predmetoch. 

 

 

12.8 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná 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 Slovenskej republiky. Nakoľko sa vláda 
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Slovenskej republiky zaviazala realizovať Odporúčania na ochranu tradičnej kultúry a 

folklóru a Generálnou konferenciou UNESCO bol schválený: Dohovor o ochrane nehmotného 

kultúrneho dedičstva ako aj Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, 

odporúčame uvedenú prierezovú tému nenásilnou formou začleniť vo vyučovaní do viacerých 

predmetov, prostredníctvom ich obsahov ale aj formou projektov, exkurzií a pod. Vhodnými sa 

javia najmä predmety výtvarná, hudobná, literárna a etická výchova, pracovné vyučovanie ale 

aj dejepis, prírodoveda, vlastiveda a geografia.  

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

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

a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.  
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13 Učebné plány – ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

 

 

Predmet Ročník 

 

 

   8. 9. 

      ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP   

Jazyk a 

komunikácia 

 

slovenský jazyk a 

slovenská literatúra 

 

      4 1 4 1   

maďarský jazyk a 

literatúra 

 

      4 1 4 1   

prvý cudzí jazyk – 

anglický jazyk 

 

      3 0 3 0   

druhý cudzí jazyk       1 0 1 0   

Príroda a 

spoločnosť 

 

fyzika 

 

      2 0 1 0   

chémia       1 1 2 0   

biológia       1 0 1 0   

Človek a 

spoločnosť 

dejepis       1 0 2 0   

geografia       1 0 1 0   

občianska náuka       1 0 0 0   

Človek a 

hodnoty 
 

etická výchova/ 

náboženská výchova 

 

      1 0 0 0   

Matematika a 

práca s 

informáciami 

 

matematika 

 

 

      4 0 3 2   

 

informatická 

výchova 

 

      0 0 0 0   

Človek a svet 

práce 
 

Svet práce       0 0 0 0   

technika       1 0 0 0   
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Umenie 

a kultúra 

 

výtvarná výchova       0 0 0 0   

hudobná výchova       0 0 0 0   

Výchova umením       0 0 1 0   

Zdravie 

a pohyb 

telesná výchova 

 

      2 1 2 1   

 

 

 

Poznámky k učebným plánom: 
1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je nasledovný: 

8. ročník – 30 hodín 

9. ročník – 30 hodín 

2. Vyučovacia hodina učebného plánu trvá 45 minút. 

3. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách. Predmety sú 

klasifikované známkou. 

4. Známkou sú klasifikované aj ostatné výchovné predmety: TEV,VÝV,HUV,VÝU. 

5. Pri vyučovaní predmetu na počítačoch triedu delíme na skupiny tak, aby pri jednom 

počítači sedel jeden žiak. 

6. Telesnú výchovu v skupinách: 8. a 9. ročník dievčatá a chlapci. 

7. Rozširujúce hodiny zohľadňujú záujmy žiakov a rodičov, ako aj personálne a priestorové 

podmienky školy. Ďalej umožňujú efektívne využitie medzipredmetových vzťahov na 

vyššej úrovni. Rozširujúce hodiny možno využiť na posilnenie hodinovej dotácie 

povinných alebo  voliteľných predmetov  uvedených v učebnom pláne. 

8.  V jednotlivých vyučovacích predmetoch má vyučujúci možnosť upraviť obsah učiva až 

do výšky 30% v každom ročníku, zaradením nových poznatkov vyplývajúcich 

z aktuálneho rozvoja vedy a techniky a prispôsobenia učiva  aktuálnym potrebám 

odboru, trhu práce, regiónu alebo špecifickým potrebám školy. Zmeny v obsahu učiva 

schvaľuje príslušná predmetová komisia. 

9. Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie 

poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-

vzdelávacieho procesu. Ich obsah a rozsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným 

plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom 

exkurzie. Organizácia exkurzie musí byť v súlade so smernicami. 

10.  Vyučujúci sú povinní dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

hygienické predpisy a ochrany životného prostredia. 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 

20.mája 2011  pod číslom 2011- 7924/18855:1- 915 ako súčasť štátneho vzdelávacieho 
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programu pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom národnostných menšín, s 

platnosťou od 1. septembra 2011.  
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13.1 Inovovaný učebné plány – ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 

 
Vzdelávacia 

oblasť 

 

Predmet Ročník Spolu 

5. 
ŠVP  ŠkVP        

6. 
ŠVP ŠkVP         

7. 
ŠVP ŠkVP         

8. 
ŠVP ŠkVP         

9. 
ŠVP ŠkVP         

 
ŠVP       

 
ŠkVP   

Jazyk a 

komunikácia 

 

slovenský 

jazyk 

a slovenská 

literatúra 

5 0 5 0 4 0 5 0 5 1 24 1 

maďarský 

jazyk a 

literatúra 

5 0 5 0 5 0 4 0 5 0 24 0 

prvý cudzí 

jazyk – 

anglický jazyk 

3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 15 0 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

matematika 4 1 4 0 4 0 4 0 5 0 21 1 
informatika 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0 

Človek a 

príroda 

fyzika 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 6 0 
chémia 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 5 0 
biológia 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 7 0 

Človek a 

spoločnosť 

dejepis 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 6 0 
geográfia 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6  0 
občianska 

náuka 
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 0 

Človek a 

hodnoty 

 

etická 

výchova/ 

náboženská 

výchova 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 0 

Človek a  

svet práce 

technika 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 0 

Umenie 

a kultúra 

 

výtvarná 

výchova 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 0 

hudobná 

výchova 
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0 

Zdravie 

a pohyb 

 

telesná 

a športová 

výchova 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 10 5 

Spolu 151 7 

158 
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Poznámky k učebným plánom: 

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je nasledovný: 

5. ročník -29 hodín 

6 . ročník -32 hodín 

7.  ročník -34 hodín 

8. ročník – 33 hodín 

9. ročník – 30 hodín 

2. Vyučovacia hodina učebného plánu trvá 45 minút. 

3. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách. Predmety sú 

klasifikované známkou. 

4. Pri vyučovaní predmetu na počítačoch triedu delíme na skupiny tak, aby pri jednom 

počítači sedel jeden žiak. 

5. V 5. až 9. ročníku na hodine telesnej výchovy sú triedy spojené a delené podľa pohlavia 

žiakov. 

6. V 6. ročníku delíme na skupiny  hodiny SJaSL, MJaL, MAT, ANJ, TECH, TEV, INF. 

7. Rozširujúce hodiny zohľadňujú záujmy žiakov a rodičov, ako aj personálne a priestorové 

podmienky školy. Ďalej umožňujú efektívne využitie medzipredmetových vzťahov na 

vyššej úrovni. Rozširujúce hodiny možno využiť na posilnenie hodinovej dotácie 

povinných alebo  voliteľných predmetov  uvedených v učebnom pláne. 

8.  V jednotlivých vyučovacích predmetoch má vyučujúci možnosť upraviť obsah učiva až 

do výšky 30% v každom ročníku, zaradením nových poznatkov vyplývajúcich 

z aktuálneho rozvoja vedy a techniky a prispôsobenia učiva  aktuálnym potrebám 

odboru, trhu práce, regiónu alebo špecifickým potrebám školy. Zmeny v obsahu učiva 

schvaľuje príslušná predmetová komisia. 

9. Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie 

poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-

vzdelávacieho procesu. Ich obsah a rozsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným 

plánom. Pripravuje a vedie ichučiteľ, vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom 

exkurzie. Organizácia exkurzie musí byť v súlade so smernicami. 

10.  Vyučujúci sú povinní dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

hygienické predpisy a ochrany životného prostredia. 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 

2015 pod číslom 2015-5620/3295:1-100A ako súčasť Štátneho vzdelávacieho 

programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015. 
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14     Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

  

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

 Hodnotenie žiakov 

 Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

 Hodnotenie školy 

  

14.1  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 

a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako 

postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so 

zručnosťami a spôsobilosťami.  

Hodnotenie vedomostí a zručností žiakov bude realizované v súlade s platnou legislatívou, 

metorickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu. Kritéria hodnotenia sú zakomponované v 

učebných osnovách každého predmetu a vychádzajú z jeho špecifík. Na kontrolu a hodnotenie 

žiakov využívame nasledovné spôsoby:  

1. Pri verbálnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov je vhodné 

uprednostňovaťprezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka 

alebourčenia konkrétneho žiaka učiteľom. Pri verbálnej kontrole zisťovať a hodnotiť najmä 

osvojenie základných poznatkov z najnovšej problematiky.  

2. Písomnou formou je vhodné kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov 

prostredníctvom testu na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém. 

Optimálne hodnotenie je na základe percentuálnej úspešnosti podľa kritérií na základe 

školského poriadku.  

3. Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností (vrátane 

správnosti nákresov a schém podľa potreby) s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby 

záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu 

žiaka.  

4. Preverovať úroveň samostatnej práce žiakov a schopností práce s textom formou 

hodnotenia správ zo samostatných pozorovaní podľa kritérií na základe vzájomnej dohody 

učiteľov.  
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5. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych 

zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov podľa 

kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov.  

6. Taktiež je vhodné ohodnotiť nadpriemernú aktivitu žiaka na hodine, príp. podnetnú a 

prínosnú novú myšlienku žiaka.  

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

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

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania. 

Klasifikácia žiaka sa uskutočňuje podľa klasifikačného poriadku, ktorý je súčasťou školského 

poriadku. S týmto poriadkom sú študenti vždy oboznámení na začiatku školského roku. 

Klasifikácia sa uskutočňuje v súlade s platnou legislatívou:  

- Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ a Metodickým 

pokynom č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ 

- Metodickým pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania 

žiakov s mentálnym postihnutím. 

- Vnútornou smernicou na hodnotenie žiakov. 

  

14.2  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

 Systém hodnotenia zamestnancov na našej škole je v princípe otvorený. Hodnotenie 

zamestnancov sa bude uskutočňovať podľa nových navrhnutých kritérií vo vzťahu k 

edukačnému procesu, vo vzťahu k žiakovi a vo vzťahu k sebarozvoju učiteľa. Hodnotenie 

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

nižšie uvedených schválených kritérií. Hlavným trendom v systéme hodnotenia je viesť 

vyučujúcich k sebahodnoteniu na základe stanovovaných kritérií a ich kontroly.  

Body sa budú prideľovať na základe:  

 pozorovania (hospitácie) 

 rozhovoru 

 výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje ( žiacke súťaže, didaktické testy 

zadané naraz vo všetkých paralelných triedach a pod.) 

 hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho 

vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.hodnotenia 

pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. 

  

Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k žiakom 
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 vie diagnostikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiakov,  

 vie motivovať žiakov k učeniu, 

 rozvíja vyššie úrovne poznávania žiakov, logické myslenie, kritické myslenie, analýzu, 

tvorivosť, 

 rozvíja personálne zručnosti žiakov (samostatnosť, zodpovednosť, sebadôveru, 

sebahodnotenie, sebaúctu, sebamotiváciu…), 

 rozvíja sociálne zručnosti žiakov (spoluprácu a kooperáciu, empatiu, vzájomnú pomoc, 

komunikáciu…) 

 pristupuje k žiakom individuálne, pomáha žiakom so špeciálnymi potrebami,  

 rešpektuje názory žiakov, podporuje ich vyjadrovanie. 

  

Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k edukačnému procesu 

 vie určiť edukačné ciele vo väzbe na učebné osnovy, 

 vie určiť učebné ciele orientované na žiaka, 

 vie vybrať obsah edukácie, metódy, formy a ostatné prostriedky edukácie v 

nadväznosti na zvolené ciele, 

 využíva zážitkové učenie, kooperatívne učenie a iné formy sociálneho učenia, dodržiava 

pravidlá hodnotenia žiakov, priebežne hodnotí snahu, výkon a pokrok žiaka, 

 vie určiť kritériá hodnotenia a sumatívne hodnotiť žiaka, 

 vytvára dobrú klímu v triede, 

 vie riešiť konflikty v triede,  

 je žiakmi akceptovaný, má prirodzenú autoritu. 

  

Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k sebarozvoju 

 dokáže hodnotiť a reflektovať svoj výchovno-vzdelávací proces a vlastné správanie, 

 pozná svoje silné a slabé stránky, 

 darí sa mu efektívne komunikovať s rodičmi žiakov,vie komunikovať s inými 

organizáciami a okolím školy, 

 dokáže plánovať svoj profesijný rast, 

 absolvuje rôzne formy kontinuálneho profesijného vzdelávania s cieľom zlepšovať 

edukáciiu 

 dokáže nové vedomosti a zručnosti v škole implementovať prostredníctvom 

metodického združenia alebo predmetovej komisie, 

 využíva IKT v profesijnom rozvoji a v edukácii,  

 vie pracovať v tíme, 

 podieľa sa na zavádzaní zmien alebo inovácií v škole, 

 podieľa sa na tvorbe alebo realizácii projektov. 
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Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k normám a pracovnému správaniu 

 vedie správne pedagogickú dokumentáciu, 

 dodržiava zákonník práce, vnútorný pracovný poriadok školy, bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci, pracovný čas …, 

 účastňuje sa pracovných a pedagogických porád, 

 podieľa sa na organizovaní a realizácii aktivít po vyučovaní (krúžky, akadémie, 

vystúpenia, …), 

 dosahuje dobré výsledky so žiakmi v súťažiach a olympiádach. 

Škola v súlade so zákonnými predpismi aplikuje každoročné hodnotenie pedagogických 

zamestnancov a vydáva svojim zamestnancom písomné hodnotenie ich práce.  

Hodnotenie vykonávajú priami nadriadení pedagogických zamestnancov na základe pracovných 

výkonov, podkladov od samotných zamestnancov a od vedúcich predmetových komisií. 

14.3      Hodnotenie školy 

Ciele hodnotenia:  

 spätná väzba pre rodičov a žiakov  

  informácia o úspešnosti pedagogického pôsobenia  

 ukazovateľ úspešnosti školy v konkurenčnom prostredí  

Formy hodnotenia:  

 zisťovanie dosiahnutia stanovených cieľov  

 hodnotenie úrovne stavu,  

  analýza súvislostí a okolností, ktoré privodili výsledný stav,  

 skúmanie perspektívnych efektívnych okolností 

  

Vlastné hodnotenie školy  

V  ŠkVP budeme pri hodnotení školy monitorovať:  

 úroveň získaných vedomostí a zručností žiakov  

 schopnosť vyhľadávať informácie z rozličných zdrojov a ich aplikáciu  

 úroveň jazykovej pripravenosti žiakov  

 schopnosť využívať environmentálne princípy v bežnom živote  

 úroveň výkonov v oblasti športovej prípravy  

 úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami  

 projektovú činnosť 

 materiálno – technické zabezpečenie školy (jazykové laboratóriá, multimediálne učebne 

a učebňa informatiky)  
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 riadiacu činnosť na rôznych stupňoch ( vedúci predmetových komisií, koordinátorská 

činnosť, management školy)  

 Škola sa bude pravidelne zaoberať analýzou dosahovaných výsledkov, návrhmi a opatreniami.  

  

Kritériá hodnotenia:  

 merateľné výsledky žiakov  

 spokojnosť aktérov výchovnovzdelávacieho procesu  

 stav napĺňania koncepčných zámerov  

 úspešnosť uchádzačov na stredných školách 

  

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy budú:  

 SWOT analýza  

 analýza úspešnosti školy v súťažiach (počet účastníkov a úspešnosť, umiestnenia žiakov 

v medziškolských meraniach)  

 analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov (prostredníctvom pedagogických 

porád)  

 stupeň atraktívnosti mimovyučovacích činností školy pre žiakov (účasť, kvalita 

činností)  

 prieskum očakávaní a analýza návrhov  

 Na základe skúseností a analýzy realizovania ŠkVP budeme postupne využívať aj iné nástroje 

na zisťovanie úrovne stavu školy. 

 

15  Spolupráca s rodičmi a s inými subjektmi 
 

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Rodičia sú ochotní škole pomôcť vo všetkých 

smeroch. Rodičia sa vytvorili občianske združenie, ktoré finančne podporuje akcie žiakov – 

škola v prírode, exkurzie, školské výlety, dopĺňanie knižničného fondu do žiackej knižnice a 

pod. Výborná je spolupráca s CPPP v Hurbanove, ktorá nám vždy ochotne vychádza v ústrety 

pri návrhu pomoci žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

V škole je vytvorený poradný orgán riaditeľa školy Rada rodičov, v ktorom sú volení 

zástupcovia rodičov I. a II. stupňa. V priebehu školského roka je 1 krát celoškolské plenárne 

rodičovské združenie a najmenej 4 krát triedne rodičovského združenie. 

Na škole je v zmysle zákona zriadená rada školy, ktorá má 9 členov. Zastúpenie v nej majú 4 

rodičia, 2 pedagogickí pracovníci, 1 nepedagogický zamestnanec a 2 členovia menovaní 

zriaďovateľom. Rada školy zasadá najmenej 4 krát do roka. Na svoje zasadnutia pravidelne 
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pozýva aj riaditeľa školy. 

Veľmi dobrá je spolupráca s materskou školou v Mužle a  v Obide. Často ich pozývame na 

kultúrne podujatia na spoločný športový deň. Spolupráca so školami z okolitých obcí je tiež na 

dobrej úrovni. Stretneme sa na športových a kultúrnych podujatiach. 

 

16 Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

 
     Jedným z pilierov zamerania našej školy je individualizácia vzdelávania. Chceme byť školou, 

ktorá je otvorená pre žiakov s rozličnými vzdelávacími potrebami, školou prispôsobenou 

potrebám a schopnostiam žiakov - teda i žiakov so špeciálnymi výchovno –vzdelávacími 
potrebami. Na individuálnej úrovni každého integrovaného žiaka im poskytneme zabezpečenie 

špeciálno-pedagogických potrieb. Skupina detí, ktorá vyžaduje našu pozornosť v celom 

procese výchovy a vzdelávania, sú deti zdravotne znevýhodnené, žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

   V prípade, ak učiteľ zistí u žiaka prejavy, ktoré by mohli byť spôsobené špecifickou 

poruchou učenia alebo iným handicapom, informuje o svojom zistení špeciálneho pedagóga a 

zákonného zástupcu žiaka. So súhlasom zákonného zástupcu sa posielajú žiaci na odborné 

pedagogicko-psychologické vyšetrenie. Na jeho základe vypracujeme individuálny vzdelávací 

plán, podľa ktorého pracujeme v priebehu školského roka. Pri jeho vypracovaní je pre nás 

dôležité zosúladiť učebný plán, učebné osnovy, vyučovacie ciele, metódy a postupy, špeciálno-

pedagogický servis a učebné pomôcky. Učebný plán obsahuje konkrétne spôsoby redukácie, 

spôsob hodnotenia, meno zodpovedného pedagóga. S plánom oboznamujeme i zákonného 

zástupcu, ktorý ho podpisuje. 

   Výchova a vzdelávanie týchto žiakov prebieha v bežnej triede spolu s ostatnými žiakmi. 

Žiaci sa v pravidelných časových intervaloch stretávajú so školským špeciálnym pedagógom, 

ktorý sleduje ich vývin a podľa potreby im poskytuje špeciálno-pedagogickú pomoc. Školský 

špeciálny pedagóg má vlastnú miestnosť vhodne zariadenú a vybavenú pre prácu s týmito 

žiakmi. V procese vyučovania poskytuje žiakom individuálne špeciálnopedagogické služby, 

podieľa sa na vypracovaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu. Poskytuje konzultácie 

učiteľom školy ako aj rodičom dieťaťa, podľa potreby spolupracuje s poradenskými 

inštitúciami a odbornými lekármi. 

 

16.1 Výchova a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia 

 

   Sociálne znevýhodnené prostredie (znevýhodnenie chudobou alebo kultúrou) sa definuje ako 

prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky nedostatočne stimuluje rozvoj 

mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností jednotlivca, nepodporuje jeho efektívnu 

socializáciu a neposkytuje dostatok primeraných podnetov pre rozvoj osobnosti. Spôsobuje 

sociálno-kultúrnu depriváciu, deformuje intelektuálny, mravný a citový rozvoj jednotlivca a z 
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aspektov edukácie ho z týchto dôvodov považujeme za osobu so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami.  

   Špeciálne edukačné potreby dieťaťa sú požiadavky na špeciálne uspôsobenie podmienok, 

organizácie a realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby zodpovedali osobitostiam 

žiaka, ktorého telesný, psychický alebo sociálny vývin sa výrazne líši od štandardného vývinu.  

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

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

minima, 

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

starostlivosti patrí do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, 

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

ukončené základné vzdelanie, 

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

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

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

odstránenia hendikepov vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia (komunikačné schopnosti, 

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

Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať žiakom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a uspokojovanie 

ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, najmä:  

- vytvárame atraktívne edukačné prostredie rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové 

špecifiká detí, 

- pri vytváraní školských vzdelávacích programov zohľadňujeme atraktívne edukačné 

prostredie rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové špecifiká detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, 

- zabezpečujeme pomoc pri realizácii výletov, exkurzií, aby sa dieťa mohlo takýchto aktivít 

zúčastňovať 

 

16.2 Zásady vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami: 

16.2.1 Školský program INPP 

 

   V zahraničí už dlhé roky využívajú špeciálny pohybový školský program INPP ako bežnú 

súčasť  základných škôl, či už za účelom prevencie v snahe predchádzať poruchám učenia, 

koncentrácie a nevhodného správania, alebo za účelom priamej intervencie.  

Program je zostavený tak, aby ho bolo možné aplikovať na väčšie skupiny detí.  

INPP terapia neuromotorickej nezrelosti pomáha deťom, ktorých ťažkosti majú neurologický 
základ:  

 sú spôsobené pretrvávaním nezrelých novorodeneckých  

 a nerozvinutím zrelých posturálnych reflexov, ktoré negatívne ovplyvňujú činnosť CNS. 
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INPP napomáha aj prostredníctvom stimulácie vestibulárneho systému rozvíjať: motoriku, 

koordináciu a rovnováhu detí, v dôsledku čoho sa zvyšuje: 

 koncentrácia,  

 zmierňuje sa vnútorný nepokoj detí,  

 zmierňujú sa ťažkosti pri písaní, čítaní, či opisovaní textu,  

 zlepšuje sa priestorová orientácia i organizačné schopnosti.  

Všetky aktivity spojené s učením sú spojené s motorikou a zmyslovým vnímaním: 

Písanie si vyžaduje dobrú koordináciu oka a ruky.  

Čítanie vyžaduje plynulé pohyby očí. 

 Matematika spolu s ďalšími predmetmi vyžaduje dobrú orientáciu v priestore a senzorickú 

integráciu na veľmi dobrej úrovni.  

Pri pravidelnom používaní programu, z celkového hľadiska deti začnú viac prejavovať svoj 

potenciál a ich výkon a výsledky v škole sa významne zlepšia. 

Školský program INPP: 

 je neinvazívny,  

 bez farmakoterapie a hoci  

 je dlhodobý, 

 jednotlivé cvičenia sú časovo,  priestorovo a fyzicky  nenáročné. 

    Je potrebné zdôrazniť, že: kľúčová zložka tohto vývinového programu spočíva - 

v pravidelnosti cvičení minimálne počas 9 -12 mesiacov. 

Najlepšie výsledky sa dosahujú, keď sa na cvičenie vyčlení 10 až 15 minút denne počas celého 

školského roka. Dobré výsledky sa nedosiahnu, ak sa cvičí sporadicky, teda necvičí sa 

každý deň. 

Do programu sa odporúča zapojiť aj začlenených žiakov s rôznym druhom porúch a 

postihnutia, 

 kontraindikáciu tvorí: telesné postihnutie, alebo taký zdravotný stav žiaka, pri ktorom nie je 

možné vykonávať jednoduché telesné pohyby. 

INPP metódu vyvinuli: Peter Blythe a Sally Goddard Blythe v Chestri, v Anglicku, v Inštitúte 

pre neurofyziologickú psychológiu (Institute for NeuroPhysiological Psychology). Od roku 

1975 INPP reflexnú metódu používajú v 19 krajinách sveta.  

Rozvrh cvičení na celý šk.rok bol zostavený v The Institute for Neuro-physiological 

Psychology (INPP) v Chestri (Veľká Británia) Sally Goddard Blythe-om v roku 1996. 
 

Pri výchove a vzdelávaní aktívne spolupracujeme s rodičom a odbornými pracoviskami: 

– centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie špeciálne pedagogicko-

psychologické centrá, detskí lekári. 

So žiakmi pracujeme podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu: 

- uplatňujeme individuálny prístup, 

- dbáme na iné pracovné tempo žiakov, 

- striedame pracovné náplne, 

- odstraňujeme rušivé momenty pri práci, 

- žiaci používajú kompenzačné pomôcky, 

- zaraďujeme činnosti, pri ktorých očakávame úspech žiaka, 

- chválime žiaka za každý i malý úspech, pozitívne ho motivujeme, 
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- spolupracujeme na jednotnom prístupe všetkých pedagógov, 

- pri hodnotení zohľadňujeme druh, stupeň a mieru postihnutia. 
   Na škole pracuje školský psychológ. Výborná je spolupráca s CPPP v Hurbanove, špeciálny 

pedagóg a pedagogickí pracovníci sú v úzkom kontakte s CPPP. Materiálne zabezpečenie pre 

vzdelávanie týchto žiakov je veľmi dobré. Využívame aj učebnice pre špeciálne základné školy. 
 

16. 2. 2 Rozvíjanie dielčich funkcií 

 

   Od 1. ročníka základnej školy sa používa školská metodika, pričom horná veková hranica 

použitia tejto metodiky nie je ohraničená. 

Metodiku vyvinula rakúska klinická psychologička a psychoterapeutka Univ. Doz. Dr. Brigitte 

Sindelar. Je určená na zachytenie a nápravu čiastkových vývinových deficitov 

v spracovávaní informácií.  Podľa Brigitte Sindelar je komplexný výkon v písaní a čítaní 

výsledkom prepojenia čiastkových procesov spracovávania informácií.  

Brigitte Sindelar sa v metodikách pre školský vek zameriava na sledovanie: 

 schopnosti dieťaťa zamerať sa na dôležité informácie, 

(schopnosť diferenciácie figúry a pozadia, zameranie pozornosti) 
 schopnosť rozlišovať veci podobné od vecí totožných, analyzovať celok na časti, 

(schopnosti vizuálnej a auditívnej diferenciácie a členenia ako funkcie vnímania) 
 schopnpsť spojiť videný obraz s počutým slovom (potrebné k naučeniu sa písmen), 

(funkcia intermodálneho kódovania) 
 schopnosť uchovať si videnú a počutú informáciu v krátkodobej i dlhodobej pamäti, 

(schopnosť optickej, akustickej a intermodálnej krátkodobej a dlhodobej pamäti) 
 schopnosť správne vnímať a pochopiť javy a skutočnosti tak, ako nasledujú po sebe 

a tak plánovať a koordinovať svoje správanie, 

(funkcia seriality) 
 schopnosť orientovať sa na vlastnom tele a v priestore, vnímať priestorové vzťahy 

medzi predmetmi a javmi; 

(schopnosť vnímania telesnej schémy, priestorová orientácia) 
 

   Na základe vykonania jednotlivých úloh v diagnostike, získame individuálny profil dieťaťa, 

ktorý upozorňuje na silné a slabé stránky základných kognitívnych funkcií. Samotná 

diagnostická metóda na zisťovanie deficitov v čiastkových funkciách nie je testovou metódou 

vo vlastnom slova zmysle, ale nástrojom k dôkladnému cielenému pozorovaniu dieťaťa. Cieľom 

testovej metódy je stanovenie individuálneho, špecifického plánu nápravy dieťaťa s deficitom 

čiastkových funkcií. 
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16.3 Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním 

 

    Intelektovým nadaním žiakov sa rozumie vysoko nadpriemerne rozvinuté poznávacie 

schopnosti so schopnosťami pre vysoké výkony v jednej alebo viacerých intelektových 

oblastiach. Výchova a vzdelávanie týchto detí a žiakov si vyžaduje špecifický prístup, metódy, 

formy i obsah.  

   Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním je dosiahnuť optimálny rozvoj ich nadania a 

pripraviť ich na tvorivé využitie tohto nadania v prospech spoločnosti. Okrem rozvoja 

výkonových charakteristík nadania sa kladie dôraz na harmonický osobnostný vývin nadaných 

žiakov, ich emocionálne charakteristiky i sociálne vzťahy. 

Individuálne podmienky pre rozvíjanie nadania žiakov vytvárame tým, že im umožňujeme  

- vzdelávaťsa v predmetoch vzdelávacieho programu školy 

- uplatňovať špecifické výchovné a vzdelávacie metódy a organizačné formy vyučovania  

- rozšírené vyučovanie predmetov, v ktorých prejavujú nadanie  

- získaťpríslušný stupeň vzdelania poskytovaného školou žiakovi  

- vzdelávať sa podľa individuálneho vzdelávacieho plánu.  
 

17 Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským 
 

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

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

VZDELÁVACIA 

OBLASŤ PREDMETY  

 

PREDMETY ROČNÍK 

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

JAZYK A 

KOMUNIKÁCIA 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A 

LITERATÚRA 

0 0 3 3 3 3 4 4 4 

MAĎARSKÝ JAZYK A 

LITERATÚRA 

 

8 8 5 5 4 4 4 4 4 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH 

SCHOPNOSTÍ  

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ROZVÍJANIE 

GRAFOMOTORICKÝCH 

ZRUČNOSTÍ  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ČLOVEK A PRÍRODA VECNÉ UČENIE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

FYZIKA  

 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 

CHÉMIA  

 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

BIOLÓGIA  0 0 0 0 0 0 1 1 1 
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ČLOVEK A 

SPOLOČNOSŤ 

VLASTIVEDA 0 0 0 2 2 3 0 0 0 

DEJEPIS  

 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 

GEOGRAFIA  

 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 

OBČIANSKA NÁUKA  

 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 

ČLOVEK A 

HODNOTY 

ETICKÁ VÝCHOVA  

/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA  

 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 

MATEMATIKA A 

PRÁCA S 

INFORMÁCIAMI 

MATEMATIKA  

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

INFORMATIKA 

 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 

ČLOVEK A SVET 

PRÁCE 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE  

 

1 2 3 4 4 4 4 4 4 

UMENIE A 

KULTÚRA 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

HUDOBNÁ VÝCHOVA  

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ A ŠPORTOVÁ 

VÝCHOVA 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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18 Rámcový učebný plán pre žiakov s vývinovými poruchami učenia  pre 

primárne  a nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským 

 
VZDELÁVACIA 

OBLASŤ PREDMETY  

 

PREDMETY ROČNÍK 

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

JAZYK A 

KOMUNIKÁCIA 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A 

LITERATÚRA 

4 5 4 4 4 4 4 4 5 

MAĎARSKÝ JAZYK A 

LITERATÚRA 

 

5 5 4 4 4 4 4 4 5 

ANGLICKÝ JAZYK 0 0 3 2 3 3 3 3 3 

ČLOVEK A PRÍRODA PRVOUKA 1 2 0 0 0 0 0 0 0 

PRÍRODOVEDA 0 0 1 2 0 0 0 0 0 

FYZIKA  

 

0 0 0 0 0 2 1 2 1 

CHÉMIA  

 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

BIOLÓGIA  

 

0 0 0 0 0 0 2 2 1 

ČLOVEK A 

SPOLOČNOSŤ 

VLASTIVEDA 0 0 1 2 0 0 0 0 0 

DEJEPIS  

 

0 0 0 0 1 1 1 1 2 

GEOGRAFIA  

 

0 0 0 0 2 1 1 1 1 

OBČIANSKA NÁUKA  

 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 

ČLOVEK A 

HODNOTY 

ETICKÁ VÝCHOVA  

/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA  

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MATEMATIKA A 

PRÁCA S 

INFORMÁCIAMI 

MATEMATIKA  

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

INFORMATIKA 

 

0 0 1 1 1 1 1 1 0 

ČLOVEK A SVET 

PRÁCE 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE  

 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 

TECHNIKA 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

UMENIE A 

KULTÚRA 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 

HUDOBNÁ VÝCHOVA  

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ A ŠPORTOVÁ 

VÝCHOVA 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ŠPECIÁLNO 

PEDAGOGICKÁ 

ROZVÍJANIE ŠPECIFICKÝ  

FUNKCIÍ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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PODPORA INDIVIDUÁLNA  

LOGOPEDICKÁ INTERVENCIA 

2 2 2 2 2 1 1 1 1 

 

19 Prílohy - Učebné osnovy ISCED I, ISCED 2 

 
Vypracované učebné osnovy jednotlivých predmetov vychádzajú z učebných osnov štátneho 

vzdelávacieho programu pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie, ktoré dopĺňajú 

voliteľné predmety, dotované z dotácie pre voliteľné hodiny.  

Osnovy jednotlivých predmetov sú uvádzané samostatne. 

 


