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I. Všeobecná charakteristika školy 

 

1. Veľkosť  školy   

Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 je plneorganizovaná škola s ročníkmi 1. až 9. Bola 

otvorená v roku 1962 ako 9 triedna základná škola. V súčasnosti celkový počet tried nepresahuje jej 

plánovanú kapacitu, čo umožňuje viesť vyučovanie aj v špecializovaných odborných učebniach 

informatiky a v školskej dielni. Vyučovanie sa stáva aj vďaka tomu efektívnejšie a modernejšie. Počet 

žiakov, ktorí sa v škole učia, sa pohybuje okolo 190.  

Škola sa nachádza v centre obce a pozostáva zo štyroch samostatných budov. Materská škola sídli 

v samostatnej budove. Škola je v tesnej blízkosti obecnej komunikácie a autobusovej zastávky. 

V areáli školy sa nachádza asfaltové, škvarové ihrisko a parkovisko.  

V škole pracuje 1 oddelenie Školského klubu, ktorý navštevuje okolo 25 žiakov prvého stupňa.  

V zariadení školského stravovania sa stravujú žiaci a zamestnanci školy. 

Škola má bohaté skúsenosti s prácou so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

V školskom roku 2014/15 preto škola zriadila  prvú špeciálnu triedu a v školskom roku 2016/2017 

druhú špeciálnu triedu a v školskom roku 2020/2021 škola zriadila tretiu špeciálnu triedu. 

 

2.   Charakteristika žiakov  

Okrem žiakov z Úbreže, je spádovou školou pre obce Fekišovce a Poruba pod Vihorlatom. Školu 

navštevujú aj žiaci z obcí Remetské Hámre a Vyšná Rybnica. Národnostné zloženie je na 100% 

tvorené žiakmi slovenskej národnosti. Sociálna štruktúra žiakov kopíruje sociálne zloženie 

obyvateľstva v menších obciach.  

Postupne sa zloženie žiakov školy mení, a preto škola posilňuje hlavne vyučovanie matematiky a 

slovenského jazyka. Škola zároveň ponúka vyučovanie druhého cudzieho jazyka – ruského.  

Naša škola dáva šancu na vzdelávanie všetkým. Školu okrem intaktných žiakov navštevujú aj žiaci so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. So  vzdelávaním takýchto žiakov máme dlhoročné 

skúsenosti. Integračný program je podporovaný odbornou vyspelosťou vyučujúcich, .spoluprácou s 

centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálnym pedagogicko-

psychologického centrom, s miestnym komunitným centrom, s detským lekárom a v neposlednom 

rade i s rodičmi. 

Správanie žiakov je spravidla v súlade so školským poriadkom. Porušovanie školského poriadku sa 

rieši so zákonnými zástupcami žiaka a v ojedinelých prípadoch s orgánmi činnými v trestnom konaní. 

 

3. Charakteristika pedagogického zboru 

       V súčasnosti škola zamestnáva 21 pedagogických zamestnancov, vrátane manažmentu školy. 

Z toho 4 učiteľky prvého stupňa, 1 vychovávateľka školského klubu, 2 učiteľky špeciálnej triedy, 2 

pedagogickí asistenti, 1 asistent učiteľa a 8 pedagógov zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na 

druhom stupni. Traja učitelia   sú zamestnaní na čiastočný úväzok. Všetci pedagogickí zamestnanci sú 

pedagogicky a odborne spôsobilí vykonávať pedagogickú prax. Každý z pedagógov má zručnosti 

potrebné, aby naplnil motto tohto vzdelávacieho programu. V škole pracuje výchovný poradca, 

kariérny poradca a viacero koordinátorov rôznych projektov (škola podporujúca zdravie, výchova 



k manželstvu a rodičovstvu, environmentálna výchova, koordinátor primárnej prevencie, koordinátor 

informatizácie).  

Práca výchovného poradcu je nevyhnutnou zložkou výchovno-vzdelávacieho procesu. Je nápomocný 

pri riešení konfliktných situácií a výchovných problémov. Kariérny poradca riadi rozmiestňovanie 

žiakov do stredných škôl, vrátane administratívnej agendy.  Jednotliví koordinátori realizujú rôzne 

aktivity, ktoré majú odbúrať nežiaduce javy v správaní žiakov, prípadne podporiť talentovaných 

žiakov a vedú agendu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  Pedagógovia sa 

pravidelne zúčastňujú rôznych foriem ďalšieho vzdelávania.  

 

4. 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. Zápisu prvákov 

sa zúčastňuje psychológ a špeciálny pedagóg. 

Škola nemá  špecifické požiadavky na prijatie do prvého a piateho ročníka. 

 

5. Dlhodobé projekty 

Naša škola sa zapája do rôznych národných projektov.  Naším cieľom je zmena tradičnej školy na 

školu modernú, školu tretieho tisícročia. Je to nielen o potrebe obsahových zmien, redukcii učebných 

osnov, aby sa žiaci učili menej, ale hlavne efektívnejšie, zaujímavejšie a s ohľadom na praktické 

využitie v dospelosti. 

 V súčastnosti je škola zapojená do projektov:  

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.  Cieľom národného projektu je 

podporou inkluzívneho vzdelávania skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov,  zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky 

detí a žiakov. 

Projektový zámer je určený pre materské školy a základné školy. Integrujúcim prvkom projektu medzi 

materskými školami a základnými školami je vytvorenie spoločných tímov na podporu implementácie 

inkluzívneho modelu vzdelávania pozostávajúce z pedagogických zamestnancov (vrátane 

pedagogických asistentov) a odborných zamestnancov (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, 

sociálny pedagóg a odborný zamestnanec centra pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie). 

 

6.  Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

          V živote školy je nevyhnutná spolupráca s viacerými subjektmi. Rodičovské združenia sú 

pravidelne organizované vedením školy formou konzultačných hodín. Na týchto stretnutiach sú 

rodičia informovaní o činnosti školy, o problémoch školy všeobecne a samozrejme aj o individuálnych 

výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí. 

   Rada školy je zostavená v súlade so zákonom. Radu školy tvorí jedenásť členov, z toho dvaja 

pedagogickí zástupcovia školy a jeden nepedagogický zástupca. Štyria zástupcovia obecného 

zastupiteľstva a štyria zástupcovia rodičov školy.  Rada školy zasadá v pravidelných intervaloch, 



dvakrát v roku. RŠ plní svoje poslanie v plnej miere vo svojich rozhodovacích a poradných 

kompetenciách. Členovia RŠ sú v rámci svojich možností nápomocní škole. 

      Výchovná poradkyňa spolupracuje so školskými pedagogickými poradňami. Žiaci sú sledovaní 

a odporúčaní na vyšetrenie do poradne a navrhované opatrenia sa v rámci možností školy aj plnia. 

V rámci prevencie kriminálnej činnosti a drogovej závislosti spolupracuje škola s Políciou SR. Ďalej 

škola spolupracuje s Ligou proti rakovine a Červeným krížom. Organizujeme rôzne podporné akcie, 

diskusie, zúčastňujeme sa umeleckých súťaží, ktoré majú poukázať na danú problematiku. Veľkú 

pozornosť venujeme aj výchove k tolerancii a znášanlivosti. Súčasťou vyučovania sú aktivity 

zamerané na environmentálnu výchovu, kde sa zúročuje spolupráca s pracovníkmi Štátnych lesov.  

 

7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

     Škola pozostáva zo štyroch samostatných budov, pričom veľká telocvičňa je využívaná aj 

obyvateľmi obce.  

    Škola je vybavená jedným viacúčelovým vonkajším športovým ihriskom s rozmermi 30 x 50 m. 

Ihrisko však nie je veľmi vyhovujúce, lebo jeho povrch je asfaltový. Chýba nám atletický areál a preto 

využívame obecné futbalové ihrisko.  

     Škola je vytápaná   samostatným ústredným kúrením. Škola je napojená na verejný vodovod 

a elektrickú sieť. 

     Škola má dostatočný počet kmeňových tried. Okrem týchto využíva : veľkú telocvičňu, počítačové 

učebne a školskú dielňu. Pre školský klub slúži jedna miestnosť ako herňa. Školník má k dispozícii 

vlastné dielne, kde môže vykonávať bežné opravy menšieho charakteru. 

     Škola disponuje veľkou učebňou výpočtovej techniky a malou učebňou výpočtovej techniky  , čo 

nám dovoľuje učiť vysoko efektívne, lebo každý žiak má prístup k PC individuálne.  

     Ku škole neodmysliteľne patrí školská knižnica s knižničným fondom potrebným pre výchovno – 

vzdelávací proces. Je však potrebné knižničný fond modernizovať. 

     Kmeňové triedy sú zariadené nábytkom, ktorý nezodpovedá psychohygienickým zásadám, ale 

postupne sa obnovuje, rovnako ako aj hygienická maľovka. Telocvičňa nezodpovedá požiadavkám 

bezpečnosti a je nutná jej celková renovácia. Priestorovo je dostatočne veľká a pre potreby vyučovania 

je postačujúca.  

     Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni s dostatočnou kapacitou. Kuchyňa a jedáleň 

spĺňajú všetky hygienické požiadavky.   

     Škole chýba patričné didaktické a materiálno -  technické vybavenie potrebné k efektívnej práci, čo 

sa snažíme vylepšiť zapájaním sa do rôznych projektov.  

     V hlavnej budove školy boli rekonštruované sociálne zariadenia. V budúcnosti je ešte nevyhnutné 

rekonštruovať sociálne zariadenia v telocvični. Z dôvodu zlepšenia tepelno-izolačných vlastností 

a odbúrania hluku z vonku je zateplená hlavná budova a vymenené staré okná za plastové, spĺňajúce 

spomenuté požiadavky.  

          V  areáli školy boli  nainštalované priemyselné kamery, ktoré monitorujú školský areál a školské 

chodby a napomáhajú zabrániť vandalizmu.  

 

 

 

 

 

         



8. Škola ako životný priestor  

 
     Škola je živý organizmus a pre optimálnu prácu je nevyhnutné pracovné prostredie a efektívna 

komunikácia medzi ľuďmi.  

     Vedenie školy kladie patričný dôraz na estetickú úpravu tried a areálu školy. Estetizáciu tried 

a chodieb majú na starosti učitelia v spolupráci so žiakmi. O areál školy sa starajú školník 

a upratovačky. Priebežne sú upravované koruny stromov, aby sme zabezpečili dostatočnú svetlosť 

v triedach. 

     Komunikácia je v škole zabezpečená prostredníctvom oznamovacej tabule v zborovni školy 

a školského rozhlasu. O práci a činnosti v škole sú žiaci a verejnosť informovaní prostredníctvom 

násteniek na chodbách školy a hlavne prostredníctvom školskej webovej stránky – 

www.zsubrez.edupage.org 

     Okrem spomenutého je pre atmosféru školy veľmi dôležitá požiadavka vzájomnej komunikácie 

medzi zamestnancami, medzi žiakmi a pedagógmi a v neposlednom rade medzi rodičmi a pedagógmi 

školy. Školu tvorí pomerne malý kolektív. Vedenie školy pri každej príležitosti vyzýva zamestnancov, 

aby dodržiavali základné pravidlá efektívnej komunikácie a snaží sa osobným príkladom viesť žiakov 

a pedagógov k asertívnemu správaniu. Nie je v ľudských silách dosiahnuť, aby každý každému 

vyhovoval, je však v našich silách byť k sebe slušní a v záujme dobrej pracovnej atmosféry udržiavať 

pracovné vzťahy na slušnej úrovni.  

          Úlohou každého triedneho učiteľa je vytvárať v triede priateľskú atmosféru. K tomu mu slúžia 

nielen triednické hodiny, ale aj školské výlety a iné mimoškolské aktivity. Samozrejme, že úlohou 

každého učiteľa je podporovať toleranciu a znášanlivosť v celom výchovno-vzdelávacom procese.  

 
9.   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní  

 

    Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci žiakov a zamestnancov školy je venovaná patričná 

pozornosť.      Žiaci sú na začiatku roka poučení o bezpečnom správaní. Poučenie vykonáva triedny 

učiteľ a tiež každý vyučujúci na jednotlivých predmetoch, ale s dôrazom na hodinách telesnej 

výchovy, technickej výchovy, chémie, fyziky a výtvarnej výchovy. Poučenie o bezpečnom správaní je 

zapísané do triednej knihy a do zošita triedneho učiteľa. Pred každou mimoškolskou hromadnou 

akciou sú žiaci opätovne poučení o bezpečnom správaní. Zvlášť sa to týka  plaveckého a lyžiarskeho 

výcviku. Vyučujúci pred každou mimoškolskou akciou pri ktorej opúšťajú areál školy vypĺňajú 

formulár o zabezpečení akcie. Pri dlhších mimoškolských akciách je povinnosťou učiteľa žiakov 

poistiť. Jednou zo základných povinností učiteľov je všímať si správanie žiakov a viesť ich 

k bezpečnému správaniu. Ako prevencia slúžia pedagogické dozory počas prestávok, presune žiakov 

z budovy do budovy a počas mimoškolských aktivít. 

     Zdravie a bezpečnosť zamestnancov školy sú nemenej dôležité. Každý zamestnanec je podľa 

harmonogramu školení poučený o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o protipožiarnych 

opatreniach, o práci s elektrickými zariadeniami, o podávaní prvej pomoci. Každý nový zamestnanec 

je povinný prejsť preventívnou lekárskou prehliadkou. Škola má zmluvu s certifikovaným 

pracovníkom BOZ a certifikovaným pracovníkom protipožiarnej ochrany. V ich kompetencii je 

kontrolovať všetky náležitosti, školiť zamestnancov školy a vypracovávať potrebnú dokumentáciu. 

Škola pravidelne sleduje termíny revízií plynových zariadení, plynovodov, elektrickej inštalácie, 

bleskozvodov, hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov. 

     Škola dodržiava zásady psychohygieny, bezpečných podmienok pri práci a hygienické požiadavky. 

Obnovujú  sa nátery stien, kontroluje čistota, používajú sa bezpečné saponáty. 

     Všetky požiadavky na bezpečnosť a hygienu vznesené či už rodičmi, žiakmi, učiteľmi, alebo 

kontrolnými orgánmi sa škola snaží odstrániť v rámci možností v čo najväčšej miere. 

 

 

http://www.zsubrez.edupage.org/


 Charakteristika školského vzdelávacieho programu  

 

1. VÍZIA ŠKOLY 

Prioritou školy je vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov a poskytnúť im vzdelanie, 

ktoré rozvíja kľúčové kompetencie, potrebné na uplatnenie sa v živote, ako aj formovať zdravý štýl 

života, vytvárať vzťah k práci (v súlade s požiadavkami trhu práce), rozvíjať tvorivosť, emocionálnu 

inteligenciu a sociálne cítenie.  

Škola dáva možnosť každému žiakovi rozvíjať sa podľa vlastných schopností a umožňuje mu zažiť 

úspech.  

Chceme byť moderná, konkurencieschopná vidiecka škola, ktorá ukazuje cestu, ako byť úspešným, a 

to na základe poznania. Chceme byť školou, priateľskou k deťom a otvorenou voči širokej verejnosti.  

Silné stránky školy v rámci realizácie jej vízie  

Je to vysoká odbornosť manažmentu a kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, stabilný tvorivý 

kolektív učiteľov so záujmom o ďalšie vzdelávanie, zapojenie školy do rôznych projektov, využívanie 

netradičných foriem vyučovania, plná zaškolenosť učiteľov vo využívaní IKT na vyučovacích 

hodinách, dobrá vybavenosť školy výpočtovou technikou a vytváranie vhodných podmienok na jej 

využívanie, pozitívna klíma v škole, dobrá spolupráca so zriaďovateľom, s radou školy a inými 

organizáciami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní.  

Slabé stránky školy pri realizácii jej vízie  

Ide predovšetkým o nepravidelnú školskú dochádzku žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

(SZP), malý záujem o dianie v škole zo strany rodičov žiakov zo SZP, nevhodné sociálne zázemie 

žiakov, pasívny prístup niektorých žiakov k učeniu a domácej príprave na vyučovanie, absenciu 

jazykovej učebne, zaťažovanie učiteľov veľkým množstvom byrokracie, nedostatočné finančné 

ohodnotenie pedagogických zamestnancov v porovnaní s ostatnými rezortmi a pokles spoločenskej 

prestíže pedagogickej profesie.  

Hlavné priority školy – strategické ciele  

1. Poskytnúť základné vzdelanie, podľa požiadaviek Ústavy, Štátneho vzdelávacieho programu a 

štandardov vo všetkých predmetoch. 

2. Uplatňovať v inovovanom Školskom vzdelávacom programe navýšenie počtu hodín v rámci 

predmetov, a to v prospech rozvíjania komunikačných schopností a čitateľskej, matematickej, 

finančnej a prírodovednej gramotnosti.  

Realizácia: Aplikovať úlohy na rozvíjanie tejto oblasti, diferencovať úlohy, realizovať projekty 

(Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ s MŠ Úbrež), zabezpečiť 

učebné pomôcky (projekt DIELNE 2) a literatúru.  

3. Venovať zvýšenú pozornosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zriadiť 

špeciálnu triedu pre žiakov s poruchami autistického spektra v zákonom stanovených podmienkach, 

uplatňovať inkluzívne vzdelávanie.  



Realizácia: Pokračovať v organizovaní workshopov, poskytnúť pomoc žiakom s poruchami učenia, 

mentálnym postihom a poruchami autistického spektra prostredníctvom špeciálneho pedagóga, zaviesť 

praktické záujmové aktivity v školskej dielni, včas diagnostikovať poruchy učenia sa pri žiakoch, 

zriadiť poradenstvo pre rodičov (v spolupráci s CPPPaP).  

4. Zvyšovať úroveň žiakov pri komunikácii (ústnej i písomnej) v cudzom jazyku.  

Realizácia: Naďalej vyučovať anglický jazyk od 3. ročníka a ruský jazyk od 5. ročníka, zvýšiť dotácie 

hodín, orientovať záujmové aktivity žiakov aj na oblasť cudzích jazykov, rozvinúť spoluprácu so 

zahraničnou školou, realizovať eTwinning a zriadiť jazykové laboratórium.  

5. Vytvárať podmienky na rozvíjanie schopností žiakov pri používaní informačno-komunikačných 

technológií vo vzdelávacom procese i v mimoškolskej činnosti.  

Realizácia: Zvýšiť dotáciu hodín informatiky, skvalitniť počítačovú techniku, rozvíjať digitálne 

zručnosti, vybaviť triedy 1. stupňa interaktívnymi tabuľami, využívať elektronické testovanie, 

zvyšovať úroveň pedagógov, využívať IKT v rámci vyučovania i záujmovej činnosti.  

6. Podporovať telesný rozvoj a zdravý životný štýl žiakov.  

Realizácia: Organizovať športové súťaže, resp. zapájať sa do nich, zriadiť športové krúžky a vyvíjať 

športové aktivity (MDD, Školská športová olympiáda, florbalové turnaje).  

7. Posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym hodnotám a k tradíciám, k ľudským 

právam, osvojovať si prosociálne správanie a emocionálnu inteligenciu, pripraviť žiakov na 

zodpovedný život.  

Realizácia: Humanizovať vyučovací proces, uplatňovať integrované tematické vyučovanie, zlepšiť 

školské prostredie, skvalitniť vzťah učiteľ – žiak – rodič, otvoriť školu verejnosti (organizovať Deň 

otvorených dverí).  

Od septembra 2020 funguje nová internetová stránka ZŠ s MŠ Úbrež (www.zsubrez.sk). Škola má tiež 

nové logo, ktoré farebne korešponduje s internetovou stránkou i budovou školy – symbolizuje aj vzťah 

obec (kráľovská koruna, ktorú má Úbrež v erbe) a škola (učebnica).  

Uvedená internetová stránka slúži na oboznamovanie rodičov so životom školy, školským poriadkom, 

s vybavením, projektmi a súťažami, ako aj na propagáciu školy. Nachádza sa tu množstvo fotiek 

žiakov a učiteľov v rámci školských akcií (súťaže, výlety, exkurzie), stránka obsahuje aj informácie, 

týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu, jednak pre žiakov, jednak pre rodičov, sú tu i kontakty 

na školu.  

Sociálne siete už dlhší čas predstavujú súčasť biznisu a marketingových plánov. Aj školy by mali 

reflektovať na elektronické prostredie, v ktorom sa pohybuje ich cieľová skupina. Žiaci (bývalí, 

súčasní i budúci) totiž trávia on-line nezanedbateľný čas. Webová stránka dnes už nestačí. Naša škola 

preto uverejňuje aktuálne správy na sociálnych sieťach (Facebook).  

Promotion prostredníctvom zamestnancov školy tiež predstavuje ďalšiu, veľmi efektívnu formu 

propagácie. Pomáhajú pri tom jasne a zrozumiteľne stanovené hodnoty, ktorých sa škola drží, ako aj 

Etický kódex zamestnancov školy.  

Pre tvorbu imidžu školy je dôležitý i dobrý vzťah s verejnosťou – výrazne pozitívne to vplýva aj na 

rozhodovanie rodičov pri voľbe školy. ZŠ s MŠ Úbrež si vytvára dobré vzťahy s verejnosťou najmä 



prostredníctvom zapájania sa do verejnoprospešných a kultúrnych akcií (napr. Deň školy, Deň 

otvorených dverí, Vianočné podujatie pre rodičov, Akadémia ku Dňu matiek alebo Chráň si svoje 

okolie – upratovanie areálu školy a obce).  

2. Profil absolventa 

 
    Absolvent našej školy by mal získať vedomosti a zručnosti, ktoré požadujú učebné štandardy 

jednotlivých predmetov a následne ich vedel aplikovať v praxi. Mal by byť schopný získavať, triediť 

a spracovávať informácie, mať vlastný názor, vedieť ho zmysluplne prezentovať – teda byť spôsobilý 

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

primárneho vzdelávania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej, 

kultúrnej a mediálnej gramotnosti, ktoré sa budú postupne rozvíjať v rámci nižšieho stredného stupňa 

vzdelávania. 

 

Na veku primeranej úrovni disponuje nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami:   

 pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov; 

 vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku; 

 rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich používať;   

 využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách; 

 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná riziká 

spojené s využívaním internetu a médií;  

 získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami;  

 dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej činnosti, v 

starostlivosti o seba a druhých;  

 rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách a 

vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností;  

 váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať; 

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám; 

 má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorými sa 

stretáva vo svojom živote;  

 dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, tradície, 

spôsob života;  

 uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných. 

 

K rozvoju kompetencií prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, 

podnetné sociálno-emočné prostredie školy, rôzne aktivity uskutočňované v škole, ale aj v 

mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti. 

 

Profil absolventa – vzdelanostný model nižšieho sekundárneho 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.  

 

     Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania bude schopný samostatne vyhľadávať, hodnotiť 

a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, bude mať osvojené metódy štúdia a práce 

s informáciami. Dokáže pracovať v tíme, cieľavedome sa podieľať na dosiahnutí cieľa skupiny, 



vytvárať dobré medziľudské vzťahy, vedieť prijímať víťazstvá i prehry, bude schopný starať sa 

o svoje fyzické i psychické zdravie. 

     Po získaní nižšieho sekundárneho vzdelania na našej škole môže absolvent našej školy 

pokračovať v štúdiu na škole poskytujúcej vyššie sekundárne vzdelanie. 

     Absolvent našej školy bude samostatný, zodpovedný, primerane sebavedomý, motivovaný 

k úspechu. Svojím správaním a výsledkami bude robiť dobré meno našej škole. 

vytvárať dobré medziľudské vzťahy, vedieť prijímať víťazstvá i prehry, bude schopný starať sa 

o svoje fyzické i psychické zdravie. 

     Po získaní nižšieho sekundárneho vzdelania na našej škole môže absolvent našej školy 

pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek škole poskytujúcej vyššie sekundárne vzdelanie. 

     Absolvent našej školy bude samostatný, zodpovedný, primerane sebavedomý, motivovaný 

k úspechu. Svojím správaním a výsledkami bude robiť dobré meno našej škole. 

 
3. Pedagogické stratégie  

 
     Stratégia vyučovania sa bude niesť v dvoch základných rovinách. Štandardné metódy vyučovania : 

monológ, diskusia, frontálne vyučovanie, práca s literatúrou, individuálny prístup. Zámerom školy je 

v súvislosti s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu implementovať do vyučovania 

a výchovy nové metódy a formy práce, ktoré budú rozvíjať kľúčové kompetencie : integrované 

tematické vyučovanie, vyučovacie bloky, projektové vyučovanie, problémové vyučovanie, 

brainstorming, samostatná práca a jej následná prezentácia, vyučovanie v rôznom prostredí, 

využívanie IKT vo vyučovaní, podpora individuálnych schopností, rozvoj tvorivého myslenia, 

podpora samostatného myslenia. 

     Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými 

formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej 

možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.  

     Dôležitým  odporúčaním do budúcnosti je pre nás  potreba orientácie na pozitívne hodnotenie 

žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 

     Dôležitou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu sú aj športové aktivity (plavecký a lyžiarsky 

výcvik, účasť na športových súťažiach a olympiádach, organizovanie a účasť na rôznych športových 

súťažiach), účelové kurzy, výchovné aktivity (týždeň boja proti drogám, športový deň, spolupráca 

s Unicef). 

     Na vyučovaní niektorých predmetov (napr. Náboženská výchova, Etická výchova) sa žiaci delia 

resp. spájajú podľa učebných plánov.    

 

4.  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

    Škola nemá ideálne podmienky, absentuje školský psychológ,  pre výchovu a vzdelávanie žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Aj napriek tomu sa v škole vyučujú žiaci 

s  mentálnym handicapom  a vývinovými poruchami učenia. Snažíme sa v rámci našich možností 

vytvoriť pre ich výchovu a vzdelávanie čo najlepšie podmienky. 

     Individuálny výchovno – vzdelávací program pre začlenených žiakov, zväčša žiakov 

s vývinovými poruchami učenia, vypracováva triedny učiteľ v spolupráci s vyučujúcimi jednotlivých 

predmetov, školským výchovným poradcom a pedagogickopsychologickou poradňou.  

 Žiakov  umiestňujeme do kmeňových tried. Títo žiaci sa plnohodnotne zúčastňujú výchovno-

vzdelávacieho procesu okrem nevyhnutných obmedzení a ich začlenenie medzi ostatných žiakov im 

pomáha prekonať ich znevýhodnenie.  



   Od 1.9.2014 sa žiaci s mentálnym postihnutím vzdelávajú nielen v integrácii ale aj v špeciálnych 

triedach, podľa príslušného vzdelávacieho programu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

Toto umožňuje počas vyučovania zadávať žiakom úlohy podporujúce vzájomnú spoluprácu a 

pomoc, zaraďovať kooperatívne vyučovanie, relaxačné prestávky, rozvíjať sebahodnotenie žiakov, 

využívať slovné hodnotenie, rozvíjať kompetencie v oblasti digitálnej gramotnosti.  Škola má 

vypracovaný ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

 

    Začlenenie prierezových tém 

     Súčasťou obsahu vzdelávania na úrovni primárneho i nižšieho sekundárneho vzdelávnia sú 

prierezové tematiky, ktoré sa prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Prierezové témy realizujeme 

viacerými formami – ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných 

učebných predmetov, ako formu projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré  sú pridelené téme) alebo ako 

kurz. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej tematiky je použitie aktivizujúcich, 

interaktívnych učebných metód. 

   V primárnom vzdelávaní majú prierezový charakter nasledujúce témy: Osobnostný a sociálny 

rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Enviromentálna výchova, Mediálna výchova, 

Multikultúrna výchova, Regionálna výchova a ľudová kultúra, Dopravná výchova – výchova k 

bezpečnosti v cestnej premávke a Ochrana života a zdravia, Finančná gramotnosť. 

     V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto témy: Osobnostný a 

sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Environmentálna výchova, Mediálna 

výchova, Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia, Finančná gramotnosť. 
  

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

osnovách jednotlivých predmetov. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. 

Znamená to 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 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, podporovať u žiakov rozvoj schopnosti 

uplatňovať prevenciu sociálno – patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových 

látok), získaval a udržal si osobnostnú integritu, pestoval harmonické medziľudské vzťahy, rozvíjal 

sociálne spôsobnosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu. V tejto prierezovej tematike 

sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam. 

     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 a občianska 

náuka. Témy realizujeme prakticky, prostredníctvom modelových situácií, diskusií, hier a iných 

interaktívnych metód. 

 

 

 

 



Výchova k manželstvu a rodičovstvu  

 

Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov stupni je príprava na zodpovedné medziľudské 

vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma je zameraná na utváranie základných vedomostí 

a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými 

poznatkami a etickými normami. Pri realizácii tém je nevyhnutné vychádzať zo životnej reality 

žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou je taktný a citlivý 

prístup pedagóga.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:  

- osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú 

vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;  

- získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských vzťahov;  

- uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom 

živote.  
 

   Téma ma najviac priestoru v predmete prírodoveda, biológia a občianska náuka. Témy realizujeme 

prakticky, prostredníctvom modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód. Zároveň 

sú v pláne práce školy zahrnuté akcie, pripravované v spolupráci s CPPPaP, RÚVZ. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu, ktorý sa v školskom roku 2021/2022 vyučuje ako 

samostatný predmet v 9.ročníku. 

 

Environmentálna výchova 

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

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

žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, organizmov a životného 

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

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

- rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné 

prostredie; 

- rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí; 

- poznal možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách 

školy smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia; 

- získal informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v 

lokálnych a globálnych súvislostiach; 

- rozlišoval technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu; 

- šetrne sa správal k prírodným zdrojom; 

- aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia. 

Týždeň zdravej školy, Deň Zeme  

Cieľom je, aby žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému 

prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú pre nich vhodné a im primerané – chrániť rastliny, 

zvieratá, mať k nim kladný vzťah, chrániť životné prostredie. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti 

preukážu žiaci počas školských akcií - Týždeň zdravej školy a Deň Zeme. Spôsob realizácie: táto 



prierezová téma sa prelína všetkými predmetmi počas celého školského roka  vo forme projektového 

a zážitkového vyučovania. 

 

Mediálna výchova 

Rozvíja schopnosti zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty, vytvoriť si 

vlastný názor na médiá na základe prijímaných informácií. 

Mediálna výchova ako prierezová téma vedie žiakov k tomu, aby si osvojili stratégie kompetentného 

zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi.   

 Cieľom mediálnej výchovy je rozvinúť u žiakov spôsobilosť – mediálnu kompetenciu zmysluplne, t. 

j. reflektujúco, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty. Cieľom výučby je podnietiť 

reflexiu žiakov nad mediálnymi obsahmi, zvýšiť ich citlivosť na využívanie určitých obsahov (najmä 

s nadmerným a neprimeraným výskytom násilia, výskytom sexuality, či inými obsahmi 

nerešpektujúcimi ochranu ľudskej dôstojnosti...). 

Učí žiakov správne využívať vlastnú slobodu pri výbere mediálnych produktov a uvedomovať si z 

toho vyplývajúcu zodpovednosť. Základom je naučiť žiakov chápať reálne, ale i možné mediálne 

vplyvy na jednotlivca, ale tiež na rôzne aspekty spoločenského diania, a to tak pozitívne ako aj 

negatívne. Žiaci by za pomoci výučby mediálnej výchovy mali postupne dokázať nájsť vlastný 

optimálny spôsob ako žiť v realite, ktorú médiá ovplyvňujú a využívať médiá ako nástroje 

pozitívneho ovplyvňovania tejto reality. 

Hlavným cieľom mediálnej výchovy: je získanie a rozvoj mediálnej gramotnosti a osvojenie 

mediálnych kompetencií - t. z. schopnosti prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú 

škálu mediálnych obsahov. 

 

Mediálnu výchovu začleňujeme do predmetov 

 výtvarná výchova, 

 slovenský jazyk a literatúra, 

 občianska náuka, 

 výchova umením, 

 informatika, informatická výchova 

 

Spôsob realizácie prierezovej témy: 

  beseda s mediálne známou osobou, 

  rozhovor, diskusia, 

  návšteva divadla, kina 

  vytvorenie multimediálnej prezentácie 

  článok v školskom časopise 

  výtvarné spracovanie – plagát 

  tvorba videa 

 

Realizácia mediálnej výchovy 

Mediálna výchova na našej škole je  realizovaná integráciou v základných vyučovacích 

predmetoch. Prierezová téma sa uplatňuje hlavne v predmetoch etická výchova, občianska náuka, 

informatická výchova, informatika, slovenský jazyk, cudzie jazyky. Pri plánovaní začlenenia 

jednotlivých tém do konkrétnych vyučovacích predmetov je  nutná spolupráca všetkých pedagógov 

vyučujúcich v danom ročníku. 



ISCED 1 

Pre žiakov primárneho vzdelávania sme navrhli témy, ktoré sú im blízke a prostredníctvom 

ktorých získajú elementárne poznatky o delení a funkcii médií. 

Na prvom stupni témy nie sú rozpracované pre jednotlivé ročníky, ale pre celé primárne vzdelávanie. 

Učiteľ si vyberá z daných tém a integruje ich do základných vyučovacích predmetov.  

V priebehu školského roka žiaci pracujú nad dlhodobými projektami. 

 

ISCED 2 

Na druhom stupni základnej školy je možnosť širšieho výberu tém. Cieľom mediálnej výchovy je, 

aby žiaci získali konkrétne poznatky o delení, histórii, funkcii, vplyvu, fungovaní,... jednotlivých 

médií. Na  druhom  stupni  sú  témy  viac rozpracované, čím  sa  zabezpečí podrobnejšie 

oboznámenie s jednotlivými  médiami a ich vplyvom na život človeka.  

 

Multikultúrna výchova 

Multikultúrna výchova v základnej škole rozvíja hlavne kultúrne kompetencie žiakov, osobné, 

sociálne a komunikačné kompetencie. Ciele prierezovej témy vychádzajú z neopakovateľnej hodnoty 

individuálneho ľudského života, z hodnoty komunity ako prirodzeného prostredia pre človeka, z 

rešpektu voči individuálnym potrebám človeka a z faktu rovnosti ľudí pred platnými zákonmi.  

Pre multikultúrnu výchovu sú vhodné hlavne zážitkové, skúsenostné metódy vyučovania, aby škola 

prehlbovala skúsenosti s kultúrnou rôznorodosťou. Multikultúrna výchova rozvíja všeobecnú 

otvorenosť detí voči odlišnému vnímaniu sveta. 

Všeobecným cieľom multikultúrnej výchovy je rozvinúť u žiakov kultúrnu sebareflexiu a súčasne 

ich schopnosti pre základné medzi kultúrne porozumenie. Cieľom je vyvážene budovať povedomie 

vlastnej kultúrnej identity s otváraním detskej psychiky pre produkty iných kultúr a pre ľudí z iných 

kultúr. Rozvíja sa tak schopnosť pochopiť svoju jedinečnosť v kontexte univerzálnych ľudských 

hodnôt. 

Hlavné ciele  

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

kultúrnej identity tohto prostredia. 

 2. Viesť žiakov k rešpektovaniu kultúrnej rozmanitosti najbližšieho okolia. 

 3. Podporiť rozvoj kultúrnej gramotnosti žiaka. 

 4. Viesť žiakov k chápaniu, aké miesto majú hodnoty vlastného kultúrneho prostredia medzi 
univerzálnymi ľudskými hodnotami.  

5. Podporovať sebavedomie žiakov a schopnosti uplatniť sa vo vlastnej skupine vyvážene so 
schopnosťami spolupracovať s deťmi z iných skupín.  

6. Poskytovať dostatok podnetov pre zážitok rôznorodosti ľudského sveta, podnecovať záujem o 

okolie. Podnecovať zvedavosť o odlišné kultúry v blízkom okolí. Podporovať ochotu skúmať okolie.  

Predmety, v ktorých sa môže efektívne uplatniť multikultúrna výchova– Jazyk a komunikácia, 

Príroda a spoločnosť, Človek a hodnoty, Umenie a kultúra. Nevenuje sa ostatným prierezovým 

témam, ktoré majú svoje vlastné nástroje a možnosti, ako sa včleniť do vzdelávacích oblastí 

a predmetov. 



Dopravná výchova 

Úlohou je pripraviť žiakov na bezpečný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov. 

Výučba sa uskutočňuje najmä v rámci predmetov prvouka a vlastiveda, v objekte školy, na detskom 

dopravnom ihrisku alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy.  

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

- pochopil funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi 

predpismi na veku primeranej úrovni;  

- osvojil si zásady, nadobudol spôsobilosti a praktické zručnosti bezpečného pohybu v cestnej 

premávke (chôdza, jazda na bicykli...);  

- pochopil význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a 

prakticky zvládol základné úlohy údržby bicykla;  

- uvedomil si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť 

cestnej premávky.  

 

Ochrana života človeka a zdravia  

Zámerom prierezovej témy Ochrana života a zdravia je viesť žiakov k ochrane svojho zdravia a 

života, tiež zdravia a života iných ľudí prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, 

zručností v sebaochrane, poskytovania pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Na veku 

primeranej úrovni integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a 

ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídateľných situáciách. Na 1. stupni sa realizuje 

prostredníctvom vyučovacích predmetov telesná a športová výchova, prvouka, prírodoveda, 

vlastiveda, výtvarná výchova, ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických 

hier. Didaktické hry, ktoré sa uskutočňujú v každom ročníku 1. stupňa raz ročne v trvaní 4 hodín, 

slúžia na praktické osvojenie si učiva. Na druhom stupni sa realizuje v rámci vyučovacích predmetov 

telesná a športová výchova, biológia, ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – 

účelových cvičení. Účelové cvičenia sa realizujú 2 razy do roka v trvaní 5 hodín,  na jeseň a jar. 

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

- rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie;  

- osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane;  

- pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;  

- vedel vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci;  

- osvojil si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode;  

- rozvíjal svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach.  

     

 Úlohou „Ochrana života a zdravia“ je, aby žiaci teoreticky a prakticky ovládali vybrané úlohy: 

 

 z tematiky riešenia mimoriadnych situácií – civilná ochrana; 
 

 zo zdravotnej prípravy vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc; 
 

 vedieť zvládnuť základné činnosti pri pohybe a pobyte v prírode ; 
 

 vzhľadom na vek a pohlavie optimálne zvyšovať psychickú, fyzickú pripravenosť a odolnosť 
 

 pre prípad vzniku predpokladaných mimoriadnych situácií. 



Finančná gramotnosť 

   Program finančnej gramotnosti na našej základnej škole vychádza z Národného štandardu 

finančnej gramotnosti MŠ SR a MF SR, aktualizovaný Národným štandardom finančnej gramotnosti 

verzie 1.2. 

Témy sú štruktúrované tak, aby im žiaci porozumeli a aby rozšírili a umocnili ich schopnosti.  

Naučili sa riešiť úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi.  

Návrhy úloh pre triednych učiteľov a vyučujúcich: 

 Deň finančnej gramotnosti  

 Deň boja proti chudobe  

 Medzinárodný deň nenakupovania 

 Sloh na tému: „Vianočné darčeky do 15 €“ 

 Svetový deň vody 

 Svetový deň rodiny  

 FINinfo – Portál finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa MF SR 

 

Čitateľská gramotnosť 

Čitateľská gramotnosť je univerzálna technika, ktorá robí žiaka schopným nielen prečítať slová, vety 

a celé texty, ale aj pochopiť prečítané a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovať. Pri 

takomto chápaní problematiky čitateľskej gramotnosti nie je až tak veľmi dôležitá ani rýchlosť, ani 

plynulosť čítania, ale podstatné je porozumenie textu a používanie informácií z neho. Súčasťou 

čitateľskej gramotnosti sú čitateľské schopnosti a zručnosti, čitateľské návyky, záujmy, postoje, 

motivácia k čítaniu a vedomosti žiaka. 

Čitateľská gramotnosť je v modeloch gramotnosti pomenovaná pojmom funkčná gramotnosť, ktorú 

charakterizuje schopnosť spracovať textové informácie.  

Funkčná (čitateľská) gramotnosť je v súlade s  cieľmi Štátneho vzdelávacieho programu 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti aktivity: 

-  hlasné čítanie 

-  tiché čítanie 

-  vzájomné čítanie / v dvojiciach, v skupine/ 

-  odpovede na otázky k textu 

-  tvorba otázok k textu / ak vie o čom čítal, vie vytvárať otázky/ 

-  rozprávať jeden druhému o prečítanom 

-  napísať krátku vlastnú reakciu 

-  dramatizácia 

 

Naším úsilím je prostredníctvom zaujímavých textov a motivujúcich čitateľských aktivít naučiť 

žiakov používať efektívne čitateľské stratégie vedúce k výborným učebným výsledkom a k 

pozitívnym postojom k celoživotnému vzdelávaniu sa. V rozvoji čitateľských zručností a 

čitateľských stratégií sa budeme zameriavať na tri druhy vedomostí: 

1. Deklaratívne vedomosti- vedieť čo- vedieť opísať, čo mám robiť. 



2. Procedurálne vedomosti- vedieť ako- vedieť zrealizovať požadovanú aktivitu. 

3. Vedomosti dané podmienkami- vedieť kedy a prečo- žiak vie, kedy danú zručnosť použije, aby 

dosiahol cieľ, mení sa zručnosť na stratégiu. 

  

Na rozvoj čitatelskej gramotnosti budú  využívané okrem tradičných aj netradičné formy 

• čítame škôlkarom 

• čítajú rodinní príslušníci triedy pre triedu 

  čítajú starší žiaci mladším 

• tvorba maľovaného čítania starších mladším / podľa prečítaného textu/ 

• vytváranie zaujímavého obalu na knihu – tvorba čo najpútavejšej obálky ku knihe 

• deň poézie – vyhľadávanie kníh v domácich knižniciach, čítanie a rozbor poézie na 

hodinách – nie súťaž, ale prehliadka najzaujímavejších básní  

Každodennou činnosťou v škole je aj:  

1. Hlasné čítanie učiteľa - touto aktivitou učiteľ motivuje žiakov, aby sa pustili do čítania. Cieľom 

pri hlasnom čítaní je viesť žiakov od radosti z počúvania k radosti z vlastného čítania  

2. Dostatok času na čítanie - v triede je pravidelne vyčlenený istý čas, pretože niektoré deti mimo 

školy vôbec nečítajú  

3. Možnosť vlastného výberu textu – žiaci sa môžu sami rozhodnúť, čo budú čítať, čím zvýšime 

zapojenie sa do aktívneho čítania, motivuje ich zvedavosť a podporuje porozumenie. Učiteľ 

správnym a premysleným zacielením zabezpečí, aby literatúra, z ktorej si žiaci vyberajú, 

zodpovedala špecifikám ich školského veku, aby bola zaujímavá, hravá, so zmyslom pre humor, 

žánrovo pestrá a tematicky variabilná.  

4.  Reakcia na prečítané ukáže, do akej miery žiaci textu porozumeli - reprodukcia príbehu, 

výtvarné zobrazenie, tvorivá dramatika a akčné hry.  

5. Školská knižnica - zefektívniť prácu školskej knižnice. Budovať školskú knižnicu vhodnú na 

realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a mimo vyučovacích aktivít. Zapojiť sa so žiakmi do 

projektu Záložka do knihy spája školy.  

 

Matematická gramotnosť 

 

Vymedzenie pojmu matematická gramotnosť : 

Matematická gramotnosť je schopnosť žiakov použiť svoje matematické poznatky pri ujasnení si 

problémov reálneho sveta a pri realizácii úloh vyplývajúcich z riešenia takýchto problémov.  

 

Kompetencie, ktorými by mal disponovať matematicky gramotný žiak:  

- Rozmýšľanie a usudzovanie  

- Argumentácia  

- Komunikácia  

- Modelovanie  

- Položenie otázky a riešenie problému  

- Reprezentácia  

- Použitie symbolického, formálneho a technického vyjadrovania a operácií  

- Použitie nástrojov a prístrojov  

 

 

 



Prírodovedná gramotnosť 

Podľa OECD PISA je prírodovedná gramotnosť je 

„schopnosť používať vedecké poznatky, identifikovať otázky a vyvodzovať dôkazmi podložené závery 

pre pochopenie a tvorbu rozhodnutí o svete prírody a zmenách, ktoré v ňom v dôsledku ľudskej 

aktivity nastali.“ 

Prírodovedná gramotnosť má  štyri rozmery: 

1. Kontext (situácia) – okolnosti úlohy, ktoré zahŕňajú vedu a techniku / technológie./ 

2. Vedomosti (obsah) – chápanie sveta prírody na základe prírodných vied, ktoré zahŕňa nie len 

vedomosti o svete prírody, ale aj poznatky o vede ako takej.  

3. Kompetencie (procesy, postupy) – schopnosť identifikovať, odlíšiť prírodovedné témy, otázky, 

problémy od tém, otázok či problémov z iných oblastí, odborne vysvetliť prírodné javy a vyvodiť 

podložené závery. 

 4. Postoje – prejavenie záujmu o prírodné vedy, podpory výskumných aktivít a motivácie konať 

zodpovedne, napríklad v prospech prírodných zdrojov alebo životného prostredia. 

 

 



III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  

 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy  

 

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

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

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

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

odstraňovaní nedostatkov.  

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

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

klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie normatívneho hodnotenia 

výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.   

Súčasťou normatívneho hodnotenia výsledkov žiakov bude hodnotiace portfólio žiaka. Súčasťou 

hodnotiaceho portfólia budú písomné práce, projekty a praktické úlohy.  

Úlohou školy je dať pocítiť úspech každému žiakovi. U žiakov, ktorí dosahujú slabšie výsledky treba 

nájsť oblasť, za ktorú ich môžeme pochváliť a nechať ich vyniknúť.  

     Žiaci 1.  ročníka budú počas celého školského roka hodnotení slovne. Na konci prvého i druhého 

polroku dostanú vysvedčenie, v ktorom bude slovom zhodnotená dosiahnutá úroveň vedomostí 

a zručností vzhľadom k školskému vzdelávaciemu programu. 

     Žiaci 2. - 9. ročníka budú klasifikovaní podľa rozhodnutia pedagogickej rady v zmysle školského 

zákona. Predmety, ktoré nebudú klasifikované známkou budú na vysvedčení hodnotené slovom 

absolvoval (a), neabsolvoval (n). Slovom neabsolvoval bude hodnotený žiak, ktorý bude oslobodený od 

daného predmetu, alebo má neospravedlnenú viac ako 50%-nú neúčasť na danom predmete. Pri 

hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do 

úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. 

Pri hodnotení žiakov dodržiavame metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

- hodnotenie známkou – bodový systém – vzdelávacie predmety 

- neklasifikovanie – hodnotenie stupňami absolvoval/neabsolvoval – náboženská a etická výchova 

- žiaci študujúci v zahraničí sú hodnotení na základe výsledkov komisionálnej skúšky: 

- 1. až 4.ročník: SJL, MAT, VLA, PRI, PVO, ANJ 

- 5. až 9. ročník: SJL, MAT, DEJ, BIO, GEO, FYZ, CHE, OBN, ANJ, RUJ 

 

Žiaci špeciálnej triedy  postupujú podľa UP a UO ŠZŠ. Začlenení žiaci s mentálnym postihnutím postupujú 

podľa UP ZŠ a UO ŠZŠ  v predmetoch SJL a MAT, podľa UP a UO ZŠ s modifikovaným obsahom učiva v 



ostatných vzdelávacích predmetoch. Súčasťou učebného plánu ZŠ je aj výučba cudzích jazykov ANJ a RUJ. 

V týchto predmetoch žiaci postupujú podľa UO ZŠ s upraveným obsahom učiva.  

 

 

Hodnotenie začlenených žiakov 

Žiaci s mentálnym postihnutím 

Žiaci sú hodnotení podľa metodického pokynu č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia a podľa metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a 

správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie : 

- hodnotenie známkou – bodový systém – vzdelávacie predmety   

- neklasifikovanie – hodnotenie stupňami absolvoval/neabsolvoval – náboženská a etická výchova. 

Žiaci s mentálnym postihnutím  sú hodnotení v anglickom a ruskom jazyku známkou, vyučujúci bude 

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

 Začlenení žiaci s vývinovou poruchou učenia v sú hodnotení podľa Prílohy č. 2 k  metodickému pokynu 

č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy /Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným 

znevýhodnením začleneného v ZŠ/  

Žiaci, ktorí majú na základe odporúčania lekára povolený osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky 

formou individuálneho vzdelávania, sú hodnotení slovne, raz polročne. 

 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov bude realizovaný prostredníctvom týchto kritérií :  

 Pozorovania (hospitácie) 

 Rozhovoru 

 Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných 

pomôcok, mimoškolskej činnosti, aktivity, šírenia dobrého mena školy 

 Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy, raz ročne, zvyčajne 

v auguste. 

 Plnenie pracovných povinností a úloh, plnenie cieľov školy, vedenie pedagogickej agendy, vedenie 

a práca s žiakmi (kvalita práce, produktivita práce, plnenie termínov) 

 Fungovanie v pracovnom tíme, pracovné a spoločenské správanie (interpersonálne vzťahy, 

spolupráca, komunikácia, flexibilita, ochota, samostatnosť, schopnosť rozhodovať, schopnosť viesť 

spolupracovníkov, spolupráca s rodičmi) 

 

 

Hodnotenie školy  

 

Každoročne škola vypracováva v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v príslušnom školskom roku. V nej je kladený dôraz na dve 

veci : konštatovanie úrovne stavu a   zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 

 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  

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

programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti. 



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

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

vrátane návrhov a opatrení. 

-  Zabezbečenie kvalifikovanej výučby jeddnotlivých predmetov. 

 

Za účelom hodnotenia škola monitoruje pravidelne: 

-  podmienky na vzdelanie a výsledky vzdelávania  

-  prostredie – klímu školy  

-  priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania  

-  úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

-  úroveň výsledkov práce školy 

   

Kritériom pre nás je spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Školský učebný plán 

 

Školský učebný plán je platný pre školský rok 2021/2022. 

vzdelávacia 

oblasť 
vyučovací predmet 

primárne vzdelávanie nižšie stredné vzdelávanie 

1. 2. 3. 4. ∑ 5. 6. 7. 8. 9. ∑ 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 9 

 

8 

 

7*1 

 

7 

 

31*1 5 

 

5 

 

4 

 

5 

 

5 

 

24 

anglický jazyk    3 

 

3 

 

6 3 

 

3 

 

3 

 

3 3 15 

tvorivá dramatika *2 

 

*1 

 

  *3       

ruský jazyk      *2 *2 *2 

 

*2 

 

*3 

 

*11 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 4 

 

4*1 

 

4*1 

 

4*1 

 

16*3 4*1 

 

4*1 

 

4*1 

 

4 

 

5 

 

21*3 

informatika  *1 

 

1 

 

1 

 

2*1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

*1 4*1 

Človek a 

príroda 

prvouka 1 

 

2 

 

  3       

prírodoveda   1 

 

2 

 

3       

fyzika       2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

6 

chémia        2 2 1 5 

biológia       

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

7 

Človek a 

spoločnosť  

vlastiveda   1 

 

2 

 

3       

dejepis      1 

 1 

ĽV

 1 

ĽV 

1 1 1*1 2 6*1 

geografia      2 

 

1*1 1*1 

 

1 

 

1 

 

6*2 

občianska náuka       1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

VMR          *1 *1 

Človek a 

hodnoty 

etická výchova/náboženská 

výchova 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Človek a  

svet práce 

pracovné vyučovanie   1 

 

1 

 

2       

technika /svet práce      1 

 

1 

 

1 1 

 

1 

 

5 

Umenie a 

kultúra 

hudobná výchova 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 1 

 

1 

 

1 

 

1  4 

výtvarná výchova 2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

6 1 

 

1 

 

1 

 

1 1 5 

Zdravie 

a pohyb 

telesná a športová výchova 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

 základ 20 20 23 25 85 24 25 26 27 23 122 

 disponibilné hodiny *2 *3 *2 *1 11 *3 *4 *4 *3 *5 23 

 spolu 22 23 25 26 96 27 29 30 30 30 146 

 



Poznámky 

1. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 

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

2. Voliteľné (disponibilné) hodiny škola využije na vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah 

predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu. V prvom a druhom ročníku škola zavádza 

predmet Tvorivá dramatika. V deviatom ročníku škola zavádza predmet Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu.  

3. V primárnom vzdelávaní sa podľa výberu žiaka a možností školy v predmete prvý cudzí jazyk vyučujú 

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

taliansky jazyk. 

4. Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí jazyk 

jeden z jazykov: anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky 

jazyk podľa možností školy a záujmu žiakov. Škola zavádza v rozsahu 2 vyučovacie hodiny týždenne 

ruský jazyk v 5. – 8. ročníku a 3 hodiny týždenne v 9. ročníku. 

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

spravidla v priebehu jedného školského roku. 

6. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú v 

triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík podľa bodu 7.1. Výchova a 

vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

7. Charakteristika a ciele jednotlivých predmetov, kľúčové kompetencie žiakov vychádzajú zo ŠVP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZÁKLADNÁ  ŠKOLA  ÚBREŽ 

 

 

 

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ PROGRAM 

I. stupeň 

 

ISCED 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Učebné štandardy a osnovy 



Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 
Názov predmetu : Slovenský jazyk a literatúra  

Časový rozsah výučby :         1. ročník:   9 hodín týždenne / 297 hodín ročne 

                                        2. a 3. ročník:   8 hodín týždenne/ 264 hodín ročne  

                                               4. ročník:   7 hodín týždenne/ 231 hodín ročne 

 Názov ŠVP : Štátny vzdelávací program 1. stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

Názov ŠkVP : Konkurencie schopná vidiecka  škola  

Stupeň vzdelania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie  

Ročník: 1. -  4. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Obsah: 

Učebné osnovy v 3.  ročníku sú navyšené o 1 vyučovaciu hodinu . Táto vyučovacia hodina sa použije na 

zlepšenie kvality výkonu: 

 využitie prostriedkov IKT na vyhľadávanie, spracovanie a prezentáciu informácií súvisiacich 

s učebnými osnovami predmetu SJL 

  prehlbenie  a upevňovanie vedomosti 

 precvičovanie  učiva formou pracovných listov a didaktických testov 

 zvyšovanie čitateľskej gramotnosti žiakov 

 

Hodnotenie: 

Predmet Slovenský jazyka a literatúra je v 1. - 4. ročníku klasifikovaný. Pri hodnotení postupujeme podľa 

Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy č.:2011-3121/12824:4-921 

vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 1.mája 2011.  

Spôsoby preverovania vedomostí:  

1. Diktáty, pravopisné cvičenia, domáce úlohy sú hodnotené podľa uvedenej stupnice.  

2. Cvičné diktáty učiteľ hodnotí uvedením počtu chýb.  

3. Tematické previerky, polročné a výstupné previerky, testy sú klasifikované podľa percentuálnej 

stupnice uvedenej nižšie. 

 4. Ústne odpovede sú hodnotené známkou - zisťuje a hodnotí sa osvojenie základných poznatkov 

stanovených výkonovou časťou UO ŠkVP (po ústnej odpovedi oznámi učiteľ známku ihneď).  

5. Úprava a vedenie zošita, aktivita na vyučovaní, rozcvičky a bleskovky, tvorivé cvičenia, doplňovacie 

cvičenia, odpisy, prepisy textov, vedenie čitateľského denníka, prednes, projekty.  



6. Technika čítania, čítanie s porozumením a výrazné čítanie, reprodukcie textov, orientáciu v texte - 

prostredníctvom známky sa klasifikuje úroveň zvládnutia techniky čítania (čitateľské zručnosti), 

teoretické vedomosti z literatúry.  

7. Písanie - hodnotí sa slovne čitateľnosť, úhľadnosť, primeraná rýchlosť, dodržiavanie pomerov a 

veľkosti písmen. Žiaka pomocou vhodných metód nabádane, vysvetľujeme, učíme robiť čo 

najprehľadnejší záznam.  

Uplatňujeme rôzne formy hodnotenia – sebahodnotenie, formatívne, priebežné, kriteriálne (napr. 

pečiatkou v 1. ročníku), svojprávne – žiak zodpovedá sám za seba. Nácvičné diktáty nie sú hodnotené 

známkou. Kontrolné diktáty sú hodnotené známkou podľa stupnice ŠPÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 
Názov predmetu: Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby: 3 hodiny týždenne/ 99 hodín ročne 

Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

Názov ŠVkP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník: 3., 4. ročník 

Stupeň vzdelania: ISCED 1- Nižšie sekundárne vzdelanie 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

 

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre 

jazyky -učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR) 

Hrubé členenie A1 A2 

Jemnejšie členenie A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 

Ročníky v 1. CJ 3./4.  

ZŠ 

4./5.  

ZŠ 

6./7.  

ZŠ 

8./9. 

ZŠ 

 

Obsah: 

Jednotlivé témy sa prelínajú, opakujú v ročníkoch 3. – 4. a sú obsahom učebníc anglického jazyka Buzzy 

Bee 1 a Buzzy Bee 2 . 

  

Hodnotenie: 

Pri vyučovaní cudzieho jazyka v mladšom školskom veku treba prírastok vedomostí skôr sledovať a 

zisťovať ako hodnotiť známkami, preto sa často používa slovné hodnotenie – Excellent, Very good, Well 

done, Good, Needs further work. Hodnotiť žiaka a následne klasifikovať sa musí komplexne, na princípe 

individuálneho prístupu k osobnosti a hľadať u žiaka predovšetkým dobré veci. Pri klasifikácii sa sleduje 

a zisťuje prírastok vedomostí a túžba získavať nové poznatky. 

 

Spôsoby preverovania vedomostí:  

 1. Ústne preverovanie slovnej zásoby – max. 10 slov pre 3. ročník, 12 slov pre 4. ročník 

 2. Jednoduché práce hlavne formou kreslenia, spájania, dopĺňania.  

 3. Jednoduché písomné práce – za správne sa považuje aj slovo napísané foneticky správne  

 4. Po každej lekcii test predpísaný učebnicou 



 5. Projekty - hodnotí sa obsahová stránka projektu, schopnosť interpretovať svoju prácu, estetika 

projektu. 

 6. Piesne, riekanky – schopnosť prezentácie zapamätaného 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 
Názov predmetu : Tvorivá dramatika  

Časový rozsah výučby : 1. ročník - 2 hodiny týždenne /66 hodín ročne 

                                       2. ročník - 1 hodina týždenne /33 hodín ročne 

Názov ŠVP : Štátny vzdelávací program 1. stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

Názov ŠkVP : Konkurencie schopná vidiecka  škola  

Ročník: 1.  a 2.ročník 

Stupeň vzdelania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu :  

Tvorivá dramatika je zameraná na sociálny a osobnostný rozvoj jedinca prostredníctvom prvkov 

a postupov dramatického umenia. Využíva hlavne dramatickú improvizáciu a dramatické hry. Pri 

manipulácii s bábkami sa rozvíja jemná motorika, fantázia, kreativita.  Tvorivá dramatika stavia na 

vlastnom zážitku, skúsenosti a rozvíja schopnosť spolupracovať s ostatnými. 

Žiaci si prostredníctvom tvorivej dramatiky upevňovňujú vedomosti z iných predmetov vyučovaných 

v  rámci medzipredmetových vzťahov.  

Ciele vyučovacieho predmetu :  

Cieľom predmetu je, aby si žiaci osvojili základy verbálnej a neverbálnej komunikácie, získali návyky 

tvorivého čítania, tz. vnímať, rozumieť a vedieť v reálnom živote použiť získané vedomosti. Aktívne 

používať obohatenú slovnú zásobu, osvojiť si psychohygienu  čítania - správne návyky. Cieľom je naučiť 

žiaka správne komunikovať, osvojiť si pravidlo počúvať a vedieť slovne prezentovať svoju prácu, svoj 

názor, vyberať vhodné jazykové prostriedky.  

 

 vnímať skutočnosť okolo seba v plnej hĺbke a zložitosti, orientovať sa v nej, 

 orientovať sa v sebe, jasne a zreteľne formulovať svoje myšlienky bez strachu prezentovať svoje 

názory, 

 tvorivo riešiť praktické problémy, 

 uvedomovať si mravné dilemy a samostatne a zodpovedne sa rozhodovať, 

 rešpektovať druhých a ich názory, počúvať iných, dokázať sa na nich spoľahnúť v prípade potreby, 

 súcitiť s druhými ľuďmi a pomôcť im v prípade potreby, 

 spolupracovať s ostatnými na spoločnom diele, 

 ukončiť dielo a niesť za to zodpovednosť, 

 komunikovať v oblasti verbálnych a neverbálnych prejavov, písanej a hovorenej reči, 

 vytvárať si pozitívny postoj k literatúre, umeniu, 

 poznávať kultúrne dedičstvo, ľudové tradície a zvyky v regióne, 

 dramatizovať literárne prozaické poetické texty, improvizovať, reprodukovať literárne texty 

rozprávky, hry, filmové predlohy. 



Kľúčové kompetencie, ktoré predmet rozvíja: 

 Osvojenú slovnú zásobu aktívne využívať v komunikácií 

 Aktívne používať, veku primerané, jednoduché a rozvité vety 

 Pochopiť reprodukovaný text a zaujať stanovisko 

 Vedieť prezentovať svoju prácu a obhájiť si svoj názor 

 Využiť získané vedomosti pri tvorbe kultúrnych programov 

 Scénky, dramatizácie    

   Kompetencia v oblasti sociálnej a komunikačnej: 

 adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu, 

 dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na primeranej úrovni žiaka ZŠ, 

 primerane veku dokázať vyjadriť svoj názor, 

Kompetencia v oblasti prírodovedného myslenia: 

 rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii 

poznatkov, 

Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

 primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

Kompetencia riešiť problémy: 

 vnímať a sledovať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej 

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

 pokúšať sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) 

spôsobom, 

Kompetencie osobné, sociálne a občianske: 

 uvedomovať si dôležitosť vzájomného kontaktu, dôvery a spolupráce, empatie, sebauvedomenia, 

Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 

 osvojiť si základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr, správať sa kultúrne, 

primerane okolnostiam a situáciám, rešpektovať vkus iných ľudí. 

Obsah: 

     Základy komunikácie 

 Rozširovanie slovnej zásoby 

 Tvorba jednoduchých a rozvitých viet 

 Aktívne počúvanie 

 Reprodukcia čítaného textu 

 Dramatizácia 



 Prezentácia vlastnej práce a názoru 

 

 

Obsahový štandard 

  

Výkonový  štandard 

 Základy komunikácie 

 

1.Predstavme sa ako…Oboznámiť sa s bábkou, 

pomenovať ju a predstaviť, pokúsiť sa o  bábkové 

divadlo 

O veľkej repe (rozprávka) 

Uvoľňovacími cvikmi zlepšovať jemnú motoriku  

 

 

Vedieť vybrať vhodné oslovenie pri komun. S 

rovesníkmi i dospelými Rozvíjať slovnú zásobu, 

správne artikulovať, zahrať bábkové divadlo 

 

Žiak si osvojí návyk používať uvoľňovacie cviky 

pred písaním 

Tvorba jednoduchých a rozvitých viet  

1.Porozprávaj svoj zážitok /Príbehy 

o deťoch/Rozprávať podľa ilustrácií, tvoriť 

súvislé vety na danú tému, pokúsiť sa vytvoriť 

príbeh „čo sa mohlo stať v dopr.prostriedku“  

/bezpečnosť/ 

Rozvíjať schopnosť postrehnúť základné línie  

v písacích cvikoch 

Rozprávať svoj zážitok v dvojiciach, skupine, 

triede Poznávať dopravné prostriedky, dopr  

značky, vedieť rozprávať o obr ,  vytvoriť dopr 

značky 

 

Žiak dokresľuje jednod. línie do tlačeného písma 

 Základy komunikácie 

 O Červenej čiapočke 

2.Prosba a poďakovanie 

Dramatizácia rozprávky, vymenovanie postáv,ich 

vlastnosti 

Zdokonaľovať predpoklady na písanie 

Vedieť sa poďakovať a poprosiť Zdramatizovať 

kratší prozaický text správna   artikulácia  

 

Oboznamuje sa s počtom hlások v slove 

  

Rozširovanie slovnej zásoby 

Ročné obdobia 

 

 1. Jesenné hry-Zlatá brána 

 Pomocou série obrázkov porozprávať o jeseni, 

jej znakoch, zmenách   Vytvoriť v skupinách 

jesennú nástenku 

Rozvíjať predpoklady na zlepšovanie jemnej 

motoriky 

Aktívne vypočuť rozprávk 

“Pamodaj šťastia lavička”  

Vytvoriť ilustráciu v súvislosti s dejom 

prečítaného alebo počutého textu 

 

Žiak používa základné prvky písmen 

Aktívne počúvanie  

 

1. Hra na kuchára-opis  

najobľúbenejšie jedlo, hrnček var 

Porozprávať sa na tému hygiena, hygienické 

pomôcky. / ukážky /Vysvetliť hru , zahrať sa ju 

Rozvíjať schopnosti používať základné línie, 

zdokonaľovať predpoklady na písanie 

Vymenovať prísady a činnosti pri príprave jedla 

Porozumieť textu, osvojiť si nové pojmy, tvorivo 

pracovať v danej téme 

 

Žiak píše jednoduché prípravné cviky a používa 

elementárne línie písma 

Rozširovanie slovnej zásoby  

/Koza a sedem kozliatok/ 

 

2. Prosba a poďakovanie v rozp. 

Vypočuť si rozprávku z CD nosiča, vytvoriť 

v skupinách obrázkovú osnovu 

Osvojovať si písané grafémy práve preberanej 

hlásky 

Čisto a správne vyslovovať 

Žiak ovláda časovú postupnosťv rozprávkovom 

príbehu 

 

 

Žiak píše jednoduché prípravné cviky a používa 

elementárne línie písma 



 Dramatizácia  

 1. Dramatizácia rozprávky                                            

Tvorenie otázok k vypočutému textu- s tematikou 

rodiny. 

Kde pracuje ocko? Čo robí pre nás mamička?  

Ako pomáhajú deti? A pod.  

 

Osvojovať si písané grafémy práve preberanej 

hlásky 

Na základe počutého improvizovať Žiak má 

primeranú slovnú zásobu v téme rodina, tvorí 

jednoduché otázky k textu 

 

 

Žiak píše jednoduché prípravné cviky a nacvičuje 

preberané písmeno 

Rozširovanie slovnej zásoby  

3. Vyhľadávať slová na známe slabiky 

Rozprávanie o svojej rodine, tvorba príbehov zo 

života rodiny  -  v skupinách 

/ Narodeniny, Vianoce .../ 

 

Prepisovanie slabík 

Vedieť sluchovo analyzovať známe slabiky 

Vytvoriť krátky príbeh na danú tému, prezentovať 

ho pred kolektívom 

 

 

Žiak píše osvojené písmená  

Prezentácia vl. práce a názoru  

Ako išlo vajce na ... 

 

1. Obrázky, rozprávanie podľa obrázku 

Počúvať rozprávku, reprodukovať jej dej, 

/obrázková osnova/ hovoriť o svojich pocitoch 

Osvojovať si písané a tlačené grafémy 

 

Vyjadriť svoj názor na obrázok Vedieť 

zreprodukovať dej rozprávky a vyjadriť svoj pocit 

z deja, správania postáv 

 

Žiak vie rozlíšiť písané a tlačené písmená 

 Reprodukcia čítaného textu  

1.Ilustrácia a čítaný text 

Žiaci nevedia názov rozprávky, po vypočutí 

ukážok rozprávky identifikujú, pomôckou sú aj 

ilustrácie 

 

Písať slová podľa diktovania 

Vnímať a vyjadriť súvislosť medzi ilustráciou a 

obsahom čítaného textu Poznať názvy 

slovenských i známych svetových rozprávok   

Žiak píše preberané písmená, vie napísať 

diktované slová 

 Rozširovanie slovnej zásoby  

Riekanky  

4. Tvor slová na hlásku 

Oboznámiť sa s riekankami, vnímať ich rytmus, 

ilustrovať ich a vytvoriť leporelo 

Vedieť poskladať slová z jednotlivých hlások 

Zoznamovať sa s písmenami veľkej tlačenej 

abecedy Žiak ovláda jednoduché texty spamäti, 

výrazne ich interpretuje a správne artikuluje 

Žiak dokáže napísať jednoduché slová 

z rozhádzaných písmen 

 Tvorba jednod. a rozv.viet  

2. Ročné obdobia 

Usporiadať obrázky podľa časovej následnosti 

Nacvičovať správnu interpretáciu básní 

a krátkych textov, dramatizáciu, divadlo k téme 

Vianočný program s tematikou zimy a Vianoc 

Uvedomovanie si písania veľkého písmena na 

začiatku vety 

Vedieť usporiadať a porozprávať príbeh podľa 

časovej následnosti Žiak  interpretuje básne 

i krátke texty 

 

Žiak vie nakresliť priamu čiaru a uzavretú krivku 

Dramatizácia Mrázik 

2.Dramatizácia rozprávky 

Sledovanie DVD, prehlbovať porozumenie, 

zisťovacími otázkami ho aj overiť 

Značky ktorými sa dorozumievame 

Naučiť sa text a stotožniť sa s postavou Žiak 

uvedomene sleduje a vníma rozprávkový dej, 

správne reaguje na otázky, prehlbuje si vlastné 

porozumenie rozpr. deja 

 

Rozširovanie slovnej zásoby  

5. Rozprávanie podľa série obrázkov 

 

Vedieť rozprávať podľa série obrázkov Žiak je 

tvorivý pri vymýšľaní piktogramov 



Usporiadať informácie a udalosti z rozprávky 

v správnom časovom slede, vypracovať PL 

Osvojovať si písané grafémy 

 

 Vedieť usporiadať dané informácie v správnom 

slede, správne vypracovať PL k téme 

Základy komunikácie 3.Vímať slovo ako 

skupinu slabík a hlások 

Tvorenie slovných spojení s témou Vianoc / 

darček – pekný, vzácny, radosť – veľká, silná /... 

Žiak má primeraný rečový prejav a posilňuje 

svoje vyjadrovacie a tvorivé schopnosti v danej 

téme 

Základy komunikácie  

4. Ústny prejav  Rozprávanie o svojej rodine, 

tvorba želaní k novému roku popr. príbehov zo 

života rodiny    

/ Nový rok/ 

Precvičovanie písania trojslabičných slov  

Dôslednosť pri písaní slov s i,í,y,ý 

Vedieť svojimi slovami vytvoriť jednoduché 

novoročné blahoželanie 

Žiak si rozvíja tvorivé myslenie, dokončí začatý 

príbeh vlastným rozprávaním 

Žiak dokáže bezchybne prepísať trojslabičné 

slovo 

Dramatizácia  

3.Dramatizácia rozprávky  O troch prasiatkách  

Vybrané časti rozprávky dramatizovať, vytvoriť 

jednoduché dialógy Reprodukcia, tvorenie otázok 

– zadať pomocné slová: AKO?  PREČO?  

KEDY?  KTO?  KDE?  ČO? 

Žiak sa zdokonaľuje v reprodukovaní počutého 

textu , tvorí k textu logické otázky Prispôsobiť 

komunikáciu situácií Výrazne interpretovať 

umelecký text 

Rozširovanie slovnej zásoby  

6. Umelecký prednes učiteľa 

Vybrané časti rozprávky dramatizovať, vytvoriť 

jednoduché dialógy 

Vyhľadávať dlhé slabiky, odpisovať trojslabičné 

slová, dôsledne odpisovať slová s i,í,y,ý 

Zhodnotiť vlastné vystupovanie v danej kladnej 

/zápornej úlohe  

Výrazne interpretovať umelecký text 

Vedieť doplniť požadované údaje v PL k danej 

téme 

Základy komunikácie  

5. Precvičovať zrozumiteľnú výslovnosť ako 

predpoklad  efektívnej komunikácie Prečítať 

rečňovanky, 

hádanky  riekanky... 

 z IKT tabule /nácvik zrozumiteľnej výslovnosti/ 

Vypracovať  úlohy na IKT tabuli 

 

Naspamäť deklamovať rečňovanky, ľud.hry,  

hádanky, básne, piesne                                                        

Do pripraveného PL doplniť požadované údaje, 

prípadne dokresliť 

Reprodukcia čítaného textu  

2. Vyhľadaj správnu odpoveď z dvoch možnosti 

Čítať z obrázkov, tvoriť pekné vety z viacerých 

slov  

Vybrané časti   dramatizovať, vytvoriť 

jednoduché dialógy 

Vedieť vytvoriť nové slová prikladaním slabík, 

hlások  

Pochopiť obsah úlohy  

Rozvoj vyjadrovacích zručnosti 



Aktívne počúvanie  

1.V prečítanom texte hľadať potrebnú informáciu 

Počúvať aktívne - vedieť sa orientovať v čítanom 

texte 

Vyhľadávať určenú časť /písmeno, slovo.../v texte 

/podľa pokynov/ 

 

Vedieť si vypočuť čítaný príbeh a na základe 

počutého správne sformulovať odpoveď na otázky 

Aktívne počúvanie  

Ľudové múdrosti  

2.Po prečítaní časti príbehu   vymyslieť 

pokračovanie Oboznámiť sa s rozličnými 

ľudovými úsloviami, prerozprávať ich ústne aj 

výtvarne 

 

Žiak porozumie ľudovým úsloviam, vie o nich 

voľne porozprávať  

Vedieť pokračovať –dokončiť ľudové úslovie 

Tvorba jednod. a rozv. viet  

2.Práca s detským časopisom Tradície a ľudové 

zvyky  

Žiak si na základe ľud. slovesnosti  rozvíja 

vyjadrovacie schopnosti, má primeranú úroveň 

slovnej zásoby 

 

Žiak si rozvíja svoju slovnú zásobu o „staré“ 

pojmy   

 Informovať triedu čo sám prečítal 

Aktívne počúvanie  

Riekanky a povedačky 

3.Dotvor ilustráciu podľa počutého príbehu 

Vypočuť si príbeh, použiť jednoduché bábky, 

zahrať divadielko 

Vlastná ilustrácia počutého príbehu 

 

Žiak dokáže tvorivo vstupovať do deja 

jednoduchého príbehu  

Obhájiť vlastnú ilustráciu 

Aktívne počúvanie 

4. Rodina Práca so slovnou zásobou, k obrázkom 

s témou rodiny tvoriť slová citovo zafarbené  

Hra na dvojhlásky 

Vymyslieť názov príbehu 

 

Žiak tvorí citovo zafarbené slová, vie ich 

vyhľadať v pripravenom  texte  

Vymyslieť názov  príbehu a odôvodniť prečo 

Prezentácia vlastnej práce a názoru 

Usporiadať,informácie a udalosti z rozprávky 

v správnom časovom slede,  

-vypracovať PL  Osvojovať si písané písmená  

Vedieť pohybom , mimikou napodobniť Červenú 

čiapočku, vlka, st.mamu..  

Prerozprávaj postavu pohybovou improvizáciou 

Dramatizácia Meduška, čítanie vo dvojici 

4.Riekanky a povedačky                                                     

Prečítať nahlas text s porozumením                             

Hranie pantomímy, vyjadrenie pocitov pohybom, 

neverbálna komunikácia 

Rozvíjať pohybové cítenie a zmyslové vnímanie 

Základy komunikácie 

6. Deň matiek Čítame texty so želaniami 

Žiak tvorí jednoduché vety ,dokáže vytvoriť 

želanie, používa citovo zafarbené slová 



mamičkám, tvorenie vlastného textu vo dvojici 

Základy komunikácie 

7. Mama 

 Sformulovať ústne blahoželanie 

Napísať blahoželanie mamke na pozdrav  

Vedieť sformulovať gratuláciu mamke ku dňu 

matiek 

Prezent.vl.práce a názoru  

4. Rodina  Pán doktor povedal... Štrukturované 

čítanie, tvoríme pokračovanie príbehu, 

usporiadame text s pomiešanými vetami 

 Žiak vie usporiadať vety v správnom slede, chápe 

časové súvislosti v príbehoch  

Prezentovať  vlastný prednes 

Rozširovanie slovnej zásoby 

 Z prírody  - Búrka                                                                                      

Učíme sa vyhľadávať informácie o prírodných 

úkazoch aj z iných zdrojov- encyklopédie, 

internet 

Žiak vie vyhľadať dané informácie, vie ich 

prezentovať 

Aktívne počúvanie  

5.Naša vlasť : Rozprávame podľa obrázkov, 

pracujeme s jednoduchou mapou a tur. značkami 

Žiak si prehlbuje čitateľskú gramotnosť aj čítaním 

iných textov, značiek, znakov 

Prezent.vl.práce a názoru  

Rozlúčka s abecedou – Deň šlabikára 

Žiak zvládne reprodukovať texty s viazanou 

i neviazanou rečou i dramatizovaný text 

Aktívne počúvanie 

 6. Rozprávky: Usporiadať informácie a udalosti 

z rozprávky v správnom časovom slede, 

vypracovať PL 

Žiak uvedomene sleduje a vníma rozprávkový dej, 

správne reaguje na otázky, prehlbuje si vlastné 

porozumenie rozpr. deja 

Dramatizácia 

 Prednes textov z rozprávky z pozície bábky 

Zahrať bábkové divadlo 

 

 

Hodnotenie: 

Na hodine tvorivej dramatiky  žiakov hodnotíme slovne. Slovné hodnotenie žiaka na základe jeho aktivity 

na hodinách, zapájania sa do spoločných činnosti. Je vhodné a žiaduce jednotlivcov slovne oceniť počas 

hodiny a skupinu žiakov priebežne i na konci hodiny. Žiaci majú  priestor na vyjadrenie, ako sa cítili, ako 

sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu. Tvorivú dramatiku hodnotíme slovom absolvoval - 

neabsolvoval v 1. aj v 2. ročníku.  

 

 



Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu: Matematika 

Časový rozsah výučby: 1. ročník: 4 hodiny týždenne/ 132 hodín ročne 

                                       2., 3. a 4.ročník: 5 hodín týždenne/  165 hodín ročne 

 Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 1.stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník: 1., 2., 3., 4. ročník 

Stupeň vzdelávania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Obsah: 

Učebné osnovy v 1. ročníku sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre matematiku.   

Učebné osnovy v ročníkoch 2.,3.,4. sú navýšené . 

Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zlepšenie kvality výkonu: 

 využitie prostriedkov IKT na vyhľadávanie, spracovanie a prezentáciu informácií súvisiacich 

s učebnými osnovami predmetu matematika; 

 prehĺbenie a upevňovanie vedomostí  

 precvičovanie učiva formou pracovných listov a didaktických testov  

 
Hodnotenie: 

 Hodnotením zisťujeme úroveň získaných vedomostí a zručností u žiakov, pričom rozhodujúcim 

kritériom hodnotenia je výkonový štandard. Hodnotenie nespĺňa len funkciu diagnostickú, či funkciu 

spätnej väzby učiteľ – žiak, ale funkciu motivačnú a rozvíjajúcu charakterové vlastnosti ako je 

sebakritickosť a sebahodnotenie. Pri hodnotení uplatňujeme individuálny prístup k žiakovi. Použijeme 

uvedené metódy a hodnotiace prostriedky. 

Predmet je klasifikovaný. Vo výslednej známke sú zohľadnené výsledky z nasledovných metód 

a foriem hodnotenia. 

 

Spôsoby preverovania vedomostí:   

1. Pozorovanie činnosti žiakov: 

- priama práca na hodine 

- vypracovávanie domácich úloh 

- príprava na vyučovanie – pomôcky 

 

2. Ústne skúšanie - pamäťové počítanie 

 

3. Písomné skúšanie  

- Rozcvičky – desaťminútovky  – hodnotené známkou 



- Kontrolné práce –  tematické – tematické písomné skúšky sa píšu po odučení tematického celku – 

hodnotené známkou 

- Vstupné a výstupné previerky – orientačná písomná práca – hodnotené známkou 

- Presnosť a estetiku rysovania 

Kritéria a stratégie hodnotenia: Metodický pokyn MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 

školy s platnosťou od 1.5.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu: Informatika  

Časový rozsah: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 1.stupňa základnej školy v Slovenskej republike  

Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník: 2., 3. a 4.ročník 

Stupeň vzdelania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk 

Obsah: 

Učebné osnovy v 3. a 4. ročníku sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre informatiku.  
Učebné osnovy v 2.ročníku: 

 
Výkonový štandard  Obsahový štandard 

Práca s grafikou 

Žiak na konci druhého ročníka vie/dokáže: 

- Použiť konkrétny grafický editor na 

vytvorenie a upravenie obrázka. 

- Použiť vybrané nástroje grafického editora 

na vytvorenie a upravenie obrázka. 

- Uložiť obrázok ako súbor. 

Pojmy: Obrázok, grafika, súbor. 

Vlastnosti a vzťahy: Obrázok ako bitmapa  

Procesy: kreslenie čiary, úsečky, obdĺžnika, 

štvorca, oválu, kruhu, používanie výplne, farby, 

palety farieb, nastavovanie hrúbky čiary, 

omaľovanie, pečiatkovanie, dokresľovanie, 

kreslenie základných geometrických tvarov, 

označovanie, presúvanie a kopírovanie oblasti, 

uloženie obrázku do súboru, otvorenie obrázku 

zo súboru. 

Práca s textom 

Žiak na konci druhého ročníka vie/dokáže: 

- Použiť konkrétne nástroje editora na tvorbu 

a úpravu textu. 

- Uložiť hotový text ako súbor. 

- Zakódovať text podľa zadaných pravidiel. 

Pojmy: malé a veľké písmeno, znak, slovo, veta, 

číslica, znaky ako písmená, číslice, špeciálne 

znaky a symboly 

Vlastnosti a vzťahy: slovo ako skupina písmen, 

veta ako skupina slov, odsek ako skupina viet, 

medzery, formátovanie textu, písmo + typ, 

veľkosť, hrúbka a farba písma (t.j. zvýraznenia), 

zarovnanie odseku, text ako postupnosť znakov, 

Procesy: písanie na klávesnici, opravovanie, 

mazanie, výmena slov, vloženie a odstránenie 

medzery (z chybného textu) 
Práca s webovou stránkou 

Žiak na konci druhého ročníka vie/dokáže: 

- Použiť nástroje na prezeranie webových 

stránok. 

- Získať informácie z webových stránok. 

Pojmy: webová stránka, odkaz, prehliadač 

Vlastnosti a vzťahy: adresa stránky identifikuje 

konkrétnu stránku a súvisí s jej obsahom a 

zobrazením, odkazy ako prepojenia na webové 

stránky a súbory, prehliadač ako nástroj na 

zobrazovanie webových stránok 

Procesy: orientácia na webovej stránke, medzi 

webovými stránkami, používanie odkazov na iné 

webové stránky, návrat na predchádzajúcu 

navštívenú stránku 



Vyhľadávanie na webe 

Žiak na konci druhého ročníka vie/dokáže: 

- Vyhľadať a získať informáciu na zadaných 

stránkach internetu. 

- Diskutovať o výsledkoch vyhľadávania. 

- Posúdiť správnosť výsledku. 

Pojmy: vyhľadávač, webová stránka, 

encyklopédia 

Vlastnosti a vzťahy: vyhľadávač ako zdroj 

odkazov, encyklopédia ako zdroj informácií 

Procesy: vyhľadávanie obrázkov na zadaných 

stránkach, vyhľadávanie v mapách na internete, 

vyhľadávanie hesla v encyklopédii 

Práca so súbormi a priečinkami 

Žiak na konci druhého ročníka vie/dokáže: 

- Uložiť produkt do súboru podľa pokynov. 

- Otvoriť rozpracovaný produkt zo súboru 

podľa pokynov. 

- Nájsť konkrétny súbor podľa zadanej cesty. 

Pojmy: súbor, priečinok, cesta 

Vlastnosti a vzťahy: v súbore je uložený nejaký 

obsah, rôzne typy súborov pre rôzne typy 

informácií (súbor s obrázkom, súbor s textom), 

cesta je umiestnenie súboru v počítači 

Procesy: vytvorenie, ukladanie dokumentov, 

obrázkov, otvorenie súboru 

Práca v operačnom systéme 

Žiak na konci druhého ročníka vie/dokáže: 

- Spustiť program/aplikáciu. 

- Ukončiť bežiacu aplikáciu. 

- Minimalizovať a maximalizovať okno 

aplikácie. 

- Prepínať medzi spustenými aplikáciami. 

- Vyhľadať zadanú aplikáciu v počítači. 

 

Pojmy: aplikácia, ikona, okno, pracovná plocha, 

odkaz 

Vlastnosti a vzťahy: ikona ako reprezentácia 

programu alebo dokumentu, odkaz ako zástupca, 

Procesy: nájdenie zadaného programu pomocou 

menu štart, spustenie programu, ukončenie 

bežiaceho programu, manipulácia s oknom 

programu pomocou myši, prepínanie sa medzi 

bežiacimi aplikáciami pomocou myši 

Počítač a prídavné zariadenia 

Žiak na konci druhého ročníka vie/dokáže: 

- Pracovať so základným hardvérom na 

používateľskej úrovni. 

- Ovládať programy myšou, písať na 

klávesnici. 

 

Pojmy: počítačová myš, klávesnica 

Vlastnosti a vzťahy: rôzna funkčnosť klávesov 

(písmená, čísla, šípky, enter, medzera, shift, 

delete, diakritika,…), klik, dvojklik, pravé a 

ľavé tlačítko myši, 

Procesy: pohyb, klikanie a ťahanie myšou, 

ovládanie kurzora na obrazovke, písanie 

pomocou klávesnice, stláčanie viacerých kláves 

Práca v počítačovej sieti a na internete 

Žiak na konci druhého ročníka vie/dokáže: 

- Rozlíšiť e-mailovú a webovú adresu. 

 

Pojmy: Internet, lokálna počítačová sieť, 

Vlastnosti a vzťahy: internet ako celosvetová 

počítačová sieť, 

Procesy: nájdenie súboru na lokálnej počítačovej 

sieti 

Bezpečnosť a riziká 

Žiak na konci druhého ročníka vie/dokáže: 

- Diskutovať o rizikách na internete. 

- Pozná základné postupy pri vytváraní a 

uchovávaní hesiel. 

 

Pojmy: bezpečnosť, heslo, šifrovanie 

Vlastnosti a vzťahy: bezpečnosť ako 

nevyhnutný prvok osobného života, kvalita hesla 

a bezpečnosť jeho uloženia, 

Procesy: bezpečné správanie sa na internete, 

ochrana súkromia 

Digitálne technológie v spoločnosti 

Žiak na konci druhého ročníka vie/dokáže: 

- Diskutovať o digitálnych technológiách, o 

ich kladoch i záporoch 

- Diskutovať o využití konkrétnych nástrojov 

digitálnych technológií pri učení sa iných 

predmetov, diskutovať aj o tom, ako 

pomáhajú učiteľovi – ako pomáhajú žiakovi. 

 

Pojmy: hry, filmy, hudba 

Vlastnosti a vzťahy: digitálne technológie okolo 

nás (aj napriek tomu, že na prvý pohľad 

nevyzerajú ako zariadenia s procesorom), 

digitálne technológie ako nástroje pre 

komunikáciu, digitálne technológie doma, 

v škole 

Procesy: používanie nástrojov na vlastné učenie 

sa, zábavu a spoznávanie 

 

 

 



Hodnotenie: 

Predmet Informatická výchova je hodnotený známkou. Známkujeme splnenie úlohy, snahu, ale aj 

nápaditosť, tvorivosť a kreativitu žiaka pri riešení zadanej úlohy. Nemôžeme zabúdať ani na ústne 

hodnotenie počas vyučovacej hodiny. Pri ústnom hodnotení sa vyjadrujeme v pozitívnom zmysle, žiakov 

povzbudzujeme a motivujeme. Ocenením práce žiakov je známka a pochvala za samostatnú prácu na 

hodine informatickej výchovy : 

motivačné hodnotenie: známkovaná aktivita žiakov známkou výborný za výnimočnú prácu a  kontrolné 

hodnotenie: hodnotenie praktickej samostatnej práce žiakov, hodnotenie projektov. Metodický pokyn MŠ 

SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s platnosťou od 1.5.2011.



Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Názov predmetu:      Prvouka  

Časový rozsah výučby :  1.ročník - 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne  

                                        2.ročník -  2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 1.stupňa základnej školy v Slovenskej republike  

Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník : 1. a 2  ročník 

Stupeň vzdelania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie  

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

 

Obsah 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre prvouku.  

 

Hodnotenie: 

Žiaci sú v 1.ročníku hodnotení slovne. V prvouke sa budeme zameriavať na hodnotenie:  

 rozvoja abstraktného myslenia  

 aktívnu manipuláciu s materiálmi  

 schopnosť identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky 

 schopnosť zovšeobecňovať na základe predchádzajúcich skúseností  

 schopnosť vyjadriť svoje predstavy o javoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Názov predmetu:      Prírodoveda  

Časový rozsah výučby :  3.ročník - 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne  

                                        4.ročník -  2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 1.stupňa základnej školy v Slovenskej republike  

Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník : 3. a 4  ročník 

Stupeň vzdelania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie  

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

 

Obsah 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre prírodovedu.  

 

Hodnotenie 

1. Verbálna forma kontroly – uprednostniť prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej 

odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom na predchádzajúcej hodine. Zisťovať 

a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho 

štandardu. 

2. Písomná forma kontroly -  kontrolovať a hodnotiť poznatky prostredníctvom testu na konci 

tematického celku v časovom limite 20 min v rozsahu 10 – 15 otázok zostavených podľa výkonovej 

časti vzdelávacieho štandardu. Optimálne hodnotenie je na základe  % úspešnosti podľa vzájomnej 

dohody učiteľov v rámci MZ. 

3. Slovné hodnotenie praktických aktivít –  slovne zhodnotiť správnosť nákresov a schém 

s dôrazom na  samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

4. Prezentácie projektov – hodnotiť úroveň podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov 

v rámci MZ. 

 

Žiaci 3. a 4. roč. sú hodnotení  a klasifikovaní  v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011-R na   

hodnotenie žiakov základnej školy . 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Názov predmetu: Vlastiveda 
 
Časový rozsah výučby: 3.ročník - 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne  

                                      4.ročník -  2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 1. Stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

 

Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 
 

Ročník: 3. a 4. ročník 

 

Stupeň vzdelania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie 

 

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk 

 

 

Obsah: 

Učebné osnovy sú v súlade so ŠVP v predmete vlastiveda. 

 

Hodnotenie: 

1. Verbálna forma kontroly – uprednostniť prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej 

odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom na predchádzajúcej hodine. Zisťovať 

a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho 

štandardu. 

2. Písomná forma kontroly -  kontrolovať a hodnotiť poznatky prostredníctvom testu na konci 

tematického celku. Optimálne hodnotenie je na základe  % úspešnosti podľa vzájomnej dohody 

učiteľov v rámci MZ. 

3. Slovné hodnotenie praktických aktivít –  slovne zhodnotiť správnosť nákresov a schém 

s dôrazom na  samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

Prezentácie projektov – hodnotiť úroveň podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov v  

rámci MZ.  

  

Žiaci 3. a 4. roč. sú hodnotení  a klasifikovaní  v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011-R na   

hodnotenie žiakov základnej školy . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 
Názov predmetu : Etická výchova 

Časový rozsah výučby : 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

Názov ŠVP : Štátny vzdelávací program 1. stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

Názov ŠkVP : Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník : 1.,2.,3.,4. ročník 

Stupeň vzdelania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie  

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Obsah:  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre etickú výchovu. 

 
Hodnotenie: 

 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, 

ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Nehodnotíme to, čo žiak nevie, ale vyzdvihujeme 

čo sa mu darí, čo zvládol.  Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotiť. V danom predmete sú žiaci 

priebežne hodnotení podľa svojich aktivít, snahy, tvorivosti a samostatnosti. Žiakov postupne vedieme, aby 

sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne 

motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný vývoj. Učiteľ musí pri hodnotení zohľadniť osobitosti každého 

žiaka. Hodnotiť na vysvedčení budeme slovom absolvoval / neabsolvoval. 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 
Názov predmetu: Hudobná výchova    

Časový rozsah: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne 

 Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 1.stupňa základnej školy v Slovenskej republike  

Názov: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník: 1., 2., 3., 4. ročník 

Stupeň vzdelania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk 

Obsah: 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre hudobnú výchovu. 

 

Hodnotenie: 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, 

ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Nehodnotíme to, čo žiak nevie, ale vyzdvihujeme 

čo sa mu darí, čo zvládol.  Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotiť. V danom predmete sú žiaci 

priebežne hodnotení podľa svojich aktivít, snahy, tvorivosti a samostatnosti. Žiakov postupne vedieme, aby 

sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne 

motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný vývoj. Učiteľ musí pri hodnotení zohľadniť osobitosti každého 

žiaka. Predmet sa hodnotí známkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 
Názov predmetu : Výtvarná výchova  

Časový rozsah výučby : 1. a 2. ročník: 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

                                       3. a 4. ročník: 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

Názov ŠVP : Štátny vzdelávací program 1. stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

Názov ŠkVP : Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník : 1., 2., 3., 4  ročník 

Stupeň vzdelania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie  

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

 

Obsah: 

 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre výtvarnú výchovu. 

 

Hodnotenie: 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, 

ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Nehodnotíme to, čo žiak nevie, ale vyzdvihujeme 

čo sa mu darí, čo zvládol.  Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotiť. V danom predmete sú žiaci 

priebežne hodnotení podľa svojich aktivít, snahy, tvorivosti a samostatnosti. Žiakov postupne vedieme, aby 

sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne 

motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný vývoj. Učiteľ musí pri hodnotení zohľadniť osobitosti každého 

žiaka. Predmet sa hodnotí známkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a svet  práce 

Názov predmetu : Pracovné vyučovanie 

Časový rozsah výučby : 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

Názov ŠVP : Štátny vzdelávací program 1. stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

Názov ŠkVP : Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník : 3. a 4.  ročník 

Stupeň vzdelania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie  

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

 
Obsah: 

 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre pracovné vyučovanie. 

 
Hodnotenie 

Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi 

individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a 

schopností. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie. V danom predmete sú žiaci priebežne 

klasifikovaní. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci 

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Názov predmetu: Telesná výchova 
 
Časový rozsah výučby: 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

                                       2.ročník - 3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne 

                                        

Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 1. Stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

 

Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

 

Ročník: 1., 2., 3., 4. ročník 

                                         

Stupeň vzdelania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie 

 

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk 

 

 

Obsah 

 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre telesnú a športovú výchovu. 

Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý tvoria 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. V predmete 

telesná a športová výchova sú rozdelené do troch častí: 

 
1. Zdravie a zdravý životný štýl 

2. Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

3. Športové činnosti pohybového režimu 

 

Hodnotenie 

Hlavným kritériom hodnotenia je individuálne zlepšenie v pohybových zručnostiach, vedomostiach, 

psychomotorických schopnostiach, v snahe o lepšie výkony. V smere k žiakovi by malo prevládať pozitívne 

hodnotenie, motivujúce k podávaniu lepších výkonov, aby šport a pohyb sa stal neoddeliteľnou súčasťou 

života. 

 Vzhľadom na individuálne zvláštnosti telesného rozvoja žiakov a ich rozličných rastových a funkčných 

odchýlok, ktoré žiakov pri telesných cvičeniach obmedzujú, nehodnotíme ich podľa všeobecných tabuliek. 

Dosahované výsledky jednotlivých pohybových testov zaznamenávame a hodnotíme slovne. Zároveň 

hodnotíme progres a osobné dosiahnuté výsledky každého žiaka známkou.  

Žiaci  sú hodnotení  a klasifikovaní  v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011-R na   hodnotenie 

žiakov základnej školy . 
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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 
Názov predmetu: Slovenský jazyk 

Časový rozsah výučby: 5., 6., 8., 9.ročník - 5 hodín týždenne/ 165 hodín ročne 

                                      7. ročník - 4 hodiny týždenne/ 132 hodín ročne 

Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

Názov ŠVkP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník: 5, 6., 7., 8.,9. ročník 

Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Obsah:  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre slovenský jazyk a literatúru. 

Hodnotenie: 

Hodnotiť sa budú :  

 ústne odpovede   

 písomné testy 

 kontrolné diktáty:  

            - počet za ISCED 2:  20 

            - zameranie:  - opakovanie z ISCED1, 

                     - opakovanie ISCED2, 

                     - 4  kontrolné diktáty zamerané  na ročníkové opakovanie(podstatné mená, prídavné 

mená, slovesá, pomnožné podstatné mená, prídavné mená vzťahové, prídavné mená zvieracie, 

prídavné mená privlastňovacie, násobné číslovky, interpunkcia, podstatné mená mužského rodu: 

zvieracie; neživotné zakončené na -r, -l, cudzie nesklonné podstatné mená; skloňovanie zámen; 

interpunkcia; jednoduché súvetie).                       

 kontrolné slohové :      

           - počet:    9   ( statický opis, rozprávanie s prvkami  opisu, umelecký opis, charakteristika osoby,   

            rozprávanie s prvkami priamej reči,  výklad;  úvaha;  životopis , umelecký prejav). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 
Názov predmetu: Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby: 3 hodiny týždenne/ 99 hodín ročne 

Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

Názov ŠVkP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník: 5., 6., 7., 8., 9.  

Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

 

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre 

jazyky -učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR) 

Hrubé členenie A1 A2 

Jemnejšie členenie A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 

Ročníky v 1. CJ 3./4.  

ZŠ 

4./5.  

ZŠ 

6./7.  

ZŠ 

8./9. 

ZŠ 

 

Obsah – témy: 

Jednotlivé témy sa prelínajú, opakujú v ročníkoch 5. – 9. a sú obsahom učebníc anglického jazyka:  

5.ročník: Busy Bee 3 , 6.ročník: Busy Bee 4, 7.ročník: Family and friends 1, 8.ročník: Project 2 4th, 

9.ročník: Project 5 4th. 

Rodina a spoločnosť    Osobné údaje   Rodina - vzťahy v rodine   Národnosť/štátna príslušnosť  

Tlačivá/dokumenty   Vzťahy medzi ľuďmi  Náboženstvo  

Domov a bývanie   Môj dom/byt   Zariadenie bytu   Domov a jeho okolie  Bývanie v meste a na 

dedine    Spoločnosť a životné prostredie   Spoločnosť a jej životný štýl 

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie     Ľudské telo   Fyzické charakteristiky  Charakterové 

vlastnosti človeka     Choroby a nehody    Hygiena a starostlivosť o telo    Zdravý spôsob života    

Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky,  

Doprava a cestovanie    Dopravné prostriedky   Osobná doprava    Príprava na cestu a cestovanie     

Turistika a cestovný ruch    Problémy cestných, železničných a leteckých sietí  

Vzdelávanie a práca    Škola a jej zariadenie    Učebné predmety    Pracovné činnosti a profesie    

Školský systém    Celoživotné vzdelávanie     Pracovné podmienky  

Človek a príroda    Zvieratá/fauna    Počasie    Rastliny/flóra    Klíma    Človek a jeho životné 

prostredie     Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia  

Voľný čas a záľuby   Záujmy    Knihy a čítanie    Rozhlas, televízia a internet   Výstavy a veľtrhy    

Kultúra a jej vplyv na človeka   Umenie a rozvoj osobnosti  



Stravovanie     Stravovacie návyky    Mäso a mäsové výrobky   Zelenina a ovocie   Nápoje  

Cestoviny a múčne výrobky    Mliečne výrobky    Stravovacie zariadenia    Príprava jedál  Kultúra 

stolovania    Zdravá výživa  

Multikultúrna spoločnosť     Cudzie jazyky    Rodinné sviatky    Cudzojazyčná komunikácia     

Štátne a cirkevné sviatky     Zvyky a tradície v rôznych krajinách     

Obliekanie a móda    Základné druhy oblečenia    Odevné doplnky   Výber oblečenia na rôzne 

príležitosti    Druhy a vzory odevných materiálov    Móda a jej trendy  

Šport      Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne       Športové disciplíny  Význam športu 

pre rozvoj osobnosti     Nové trendy v športe     Fair play športového zápolenia  

Obchod a služby   Nákupné zariadenia   Pošta a telekomunikácie   Druhy a spôsoby nákupu a platenia   

Hotely a hotelové služby    Centrá krásy a zdravia  (kaderníctva, fitnes, ...)     

Krajiny, mestá a miesta   Krajiny a svetadiely   Moja krajina a moje mesto   Geografický opis 

krajiny   Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest  

Kultúra a umenie   Druhy umenia   Kultúra a jej formy   Umenie – spoločnosť – kultúra  

Človek a spoločnosť; komunikácia   Jazyk ako dorozumievací prostriedok   Formy komunikácie   

Kultúra komunikácie  

Mládež a jej svet   Aktivity mládeže   Vzťahy medzi rovesníkmi   Generačné vzťahy Predstavy 

mládeže o svete  

Veda a technika v službách ľudstva    Technické vynálezy   Vedecký pokrok  

Vzory a ideály   Človek, jeho vzory a ideály  Pozitívne a negatívne vzory  

Slovensko   Geografické údaje   História   Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície  

Krajina, ktorej jazyk sa učím        Geografické údaje   História 

 

  
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre anglický jazyk.  

 

Hodnotenie: 

1. Verbálna forma kontroly – uprednostniť prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej 

odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom na predchádzajúcej hodine. Zisťovať a hodnotiť 

osvojenie základných výkonov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu - dialóg, 

prerozprávanie čítaného. 

2. Písomná forma kontroly -  kontrolovať a hodnotiť poznatky prostredníctvom testu na konci lekcie v 

časovom limite 45 min v rozsahu 5- 10 cvičení zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho 

štandardu. Optimálne hodnotenie je na základe  % úspešnosti podľa vzájomnej dohody učiteľov v rámci PK. 

3. Prezentácie projektov – hodnotiť úroveň podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov v rámci 

PK. 

 

 

 

 

 

 



 Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 
Názov predmetu: Ruský  jazyk 
 

Časový rozsah výučby: 5.,6.,7. a 8. ročník - 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne 

                                     9. ročník - 3 hodiny týždenne/ 99 hodín ročne 

 

Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

 

Názov ŠVkP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

 

Ročník: 5. až 9. ročník 

 

Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie 

 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

 

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky -učenie 

sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR) 

 

Hrubé členenie 

 

A1 

 

Jemnejšie členenie 

 

A1.1 

 

A1.2 

 

Ročníky v 2. CJ 

 

 

5./6./7./8. 

ZŠ 

 

 

9. 

ZŠ 

 

 

Obsah – témy: 

Jednotlivé témy sa prelínajú, opakujú v ročníkoch 5. – 9. a sú obsahom učebnice ruského jazyka: Ruský 

jazyk 

Rodina a spoločnosť    Osobné údaje   Rodina - vzťahy v rodine   Národnosť/štátna príslušnosť     Vzťahy 

medzi ľuďmi   

Domov a bývanie   Môj dom/byt   Zariadenie bytu   Domov a jeho okolie  Bývanie v meste a na dedine    

Spoločnosť a životné prostredie   Spoločnosť a jej životný štýl 

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie    Ľudské telo   Fyzické charakteristiky  Charakterové vlastnosti 

človeka     Choroby a nehody    Hygiena a starostlivosť o telo    Zdravý spôsob života    Nemocnica a 

klinika, lekáreň a lieky,  

Doprava a cestovanie    Dopravné prostriedky   Osobná doprava    Príprava na cestu a cestovanie      

Vzdelávanie a práca    Škola a jej zariadenie    Učebné predmety    Pracovné činnosti a profesie    Školský 

systém     

Človek a príroda    Zvieratá/fauna    Počasie    Rastliny/flóra    Klíma    Človek a jeho životné prostredie     

Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia  

Voľný čas a záľuby   Záujmy    Knihy a čítanie    Rozhlas, televízia a internet   Výstavy a veľtrhy    

Kultúra a jej vplyv na človeka   Umenie a rozvoj osobnosti  

Stravovanie     Stravovacie návyky    Mäso a mäsové výrobky   Zelenina a ovocie   Nápoje  



Cestoviny a múčne výrobky    Mliečne výrobky    Stravovacie zariadenia    Príprava jedál  Kultúra 

stolovania    Zdravá výživa  

Multikultúrna spoločnosť     Cudzie jazyky    Rodinné sviatky    Cudzojazyčná komunikácia     Štátne a 

cirkevné sviatky     Zvyky a tradície v rôznych krajinách    Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií  

Obliekanie a móda    Základné druhy oblečenia    Odevné doplnky   Výber oblečenia na rôzne príležitosti     

Šport      Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne       Športové disciplíny  Význam športu pre 

rozvoj osobnosti     Fair play športového zápolenia  

Obchod a služby   Nákupné zariadenia   Pošta a telekomunikácie   Druhy a spôsoby nákupu a platenia   

Hotely a hotelové služby    Centrá krásy a zdravia  (kaderníctva, fitnes, ...)   Kultúra nakupovania a služieb  

Krajiny, mestá a miesta   Krajiny a svetadiely   Moja krajina a moje mesto   Geografický opis krajiny   

Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest  

Kultúra a umenie   Druhy umenia   Kultúra a jej formy   Umenie – spoločnosť – kultúra  

Človek a spoločnosť; komunikácia   Jazyk ako dorozumievací prostriedok   Formy komunikácie   Kultúra 

komunikácie  

Mládež a jej svet   Aktivity mládeže   Vzťahy medzi rovesníkmi   Predstavy mládeže o svete  

Zamestnanie   Pracovné pomery a kariéra    

Veda a technika v službách ľudstva   Technické vynálezy   Vedecký pokrok  

Vzory a ideály   Človek, jeho vzory a ideály  Pozitívne a negatívne vzory  

Slovensko   Geografické údaje   História   Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície  

Krajina, ktorej jazyk sa učím        Geografické údaje   História 

 

 

Kľúčové kompetencie, ktoré predmet rozvíja: 

1. Všeobecné kompetencie  

     Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:  

  

 • získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,  

 • opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  

 • uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  

 • opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať,  

 • pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

 • dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich a 

využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  

 • kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,  

 • udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,  

 • pochopiť zámer zadanej úlohy,  

 • účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,  

 • aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,  

 • využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,  

 • byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

 

2. Komunikačné jazykové kompetencie  

       Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1:  

 • rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie 

konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať,  

 • dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako 

napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní,  

 • dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva 

pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.  

 



      Zahŕňajú v sebe tieto zložky: 

    Jazyková kompetencia 

      Učiaci sa na úrovni A1:  

 • používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb 

konkrétneho typu,  

 • má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané 

konkrétne situácie,  

 • prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou 

osvojeného repertoáru,  

• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre 

rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,  

• dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo inštrukcie, 

názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené spojenia,  

• dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.  

 

Sociolingvistická kompetencia 

       Učiaci sa na úrovni A1:  

 • dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby 

vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa, atď .  

 

Pragmatická kompetencia 

       Učiaci sa na úrovni A1:  

 • dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, 

napríklad „a“ alebo „potom“,  

 • dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú poznamenané 

mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych 

slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.  

  

Komunikačné kompetencie 

       Zahŕňajú v sebe rôzne zručnosti: 

            a) Počúvanie s porozumením  

Učiaci sa na úrovni A1:  

 • dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho rodiny 

a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne,  

 • rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie 

zmyslu,  

 • rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť 

krátkemu jednoduchému popisu cesty.  

  

 b) Čítanie s porozumením  

Učiaci sa na úrovni A1  

• rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na   oznámeniach 

a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,  

• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života,  

• dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť 

predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,  

• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty. 

  

  

  



 c) Písomný prejav  

Učiaci sa na úrovni A1:  

 • dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,  

 • dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, 

adresa, telefón a podobne,  

 • dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo robia,  

 • vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,  

 • vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako „a“, „ale“ 

alebo „pretože“.  

 

d) Ústny prejav  

            Ústny prejav – dialóg  

Učiaci sa na úrovni A1:  

 • dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je 

pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a že mu 

pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,  

 • dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe 

témy,  

 • používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má,  

 • vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,  

 • rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych 

komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie,  

 • rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať a niekomu 

niečo oznámiť.  

           Ústny prejav – monológ  

Učiaci sa na úrovni A1:  

 • dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo 

robí a ľudí, ktorých pozná.  

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre ruský jazyk.  

 

Hodnotenie: 

5., 6., 7. a 8. ročník 

 

Hodnotiť sa bude priebežne:  

                               úroveň čítania 

                               čítanie s porozumením 

                               slovná zásoba 

                               komunikačné schopnosti  

                               písomný prejav, 

                               písmo 

 

Hodnotiť sa bude kontrolne: 

                               kontrolné testy  – 2x 

                               kontrolný diktát – 2x 

 

 

 

 



 

9. ročník 

Hodnotiť sa bude priebežne:  

                               úroveň čítania 

                               čítanie s porozumením 

                               slovná zásoba 

                               komunikačné schopnosti  

                               ústny prejav – monológ, dialóg 

                               písomný prejav, 

 

Hodnotiť sa bude kontrolne: 

                               kontrolné testy  – 2x 

                               kontrolný diktát – 2x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kľúčové kompetencie, ktoré ANJ a RUJ rozvíja u začlenených žiakov:  

Úroveň A1 

Všeobecné kompetencie  

• získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,  

 • opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  

 • pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

 • kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,  

 • udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,  

 • účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,  

 • byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

 

Komunikačné jazykové kompetencie  

1. Jazyková kompetencia 

• používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb 

konkrétneho typu,  

• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané 

konkrétne situácie,  

• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou 

osvojeného repertoáru,  

• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre 

rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami, 

• dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo inštrukcie, 

názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené spojenia.  

  

2. Sociolingválne  kompetencia 

    • nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak: pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa,  poďakovať,  

ospravedlniť sa, atď.  

 
3. Pragmatická kompetencia 

    • zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú poznamenané 

mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych 

slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.  

  
4. Komunikačné kompetencie     

 Počúvanie s porozumením  

 • rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa učiaceho, jeho rodiny  

 a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne,  

 • rozumieť jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované.  

 Čítanie s porozumením  

 

• rozoznať základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života, 

• rozumieť krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty. 

 

 



Písomný prejav  

 

 • napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,  

 • napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo robia. 

Ústny prejav  

          Ústny prejav – dialóg  

 • komunikovať jednoduchým spôsobom,  

 •  klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti základných potrieb alebo na známe témy,  

 • používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa 

má,  

 • predstaviť seba a iných a reagovať, keď ho predstavujú. 

           Ústny prejav – monológ  

 • využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žijem, čo robím  a 

ľudí, ktorých poznám.  

 

Zručnosti, ktoré  začlenení žiaci získajú: 

 

  Písomný prejav 

 

Žiak dokáže:  

 napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov,  

 napísať jednoduché osobné listy,  

 stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,  

 napísať jednoduché vety,  

 jednoducho opísať aspekty všedného dňa - miesto, škola, rodina, záujmy.  

 

 

     Ústny prejav 
     

     Ústny prejav - dialóg 

           

Žiak dokáže:  

 komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu 

výmenu informácií na známe a bežné témy,  

 zvládnuť krátke spoločenské konverzačné výmeny,  

 používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,  

 vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie,  

 požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť. 

 
    Ústny prejav - monológ 

 

Žiak dokáže:  

 opísať každodenné skutočnosti zo svojho prostredia, napríklad ľudí, školu a miesto,  

 opísať niečo ako jednoduchý sled myšlienok,  

 podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, opísať svoje plány a osobné skúsenosti.  

 

 Obsah: 

  
 Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre anglický a ruský jazyk.  

  



 Hodnotenie: 

 1. Verbálna forma kontroly – uprednostniť prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej 

odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom na predchádzajúcej hodine. Zisťovať a 

hodnotiť osvojenie základných výkonov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu - 

dialóg, prerozprávanie čítaného. 

 2. Písomná forma kontroly -  kontrolovať a hodnotiť poznatky prostredníctvom testu na konci lekcie 

v časovom limite 45 min v rozsahu 3- 5 cvičení zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho 

štandardu. Optimálne hodnotenie je na základe  % úspešnosti podľa vzájomnej dohody učiteľov v 

rámci PK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu: Matematika 

Časový rozsah výučby: 5.roč. 5 (4+1) hodín týždenne, 

                                      6.roč. 5 (4+1) hodín týždenne, 

                                      7.roč. 5 (4+1) hodín týždenne, 

                                      8.roč. 4 hodín týždenne, 

                                      9.roč.  5 hodín týždenne. 

Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

Názov ŠVkP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník: 5., 6., 7., 8. a 9. ročník 

Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

 

Obsah vzdelávania :      

 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre matematiku.  

 

Vo vyučovacom predmete MATEMATIKA sa zvyšuje UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu v 5., 6. a 

7.ročníku. Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu: 

- využitie prostriedkov IKT na vyhľadávanie, spracovanie a prezentáciu informácií súvisiace 

s učebnými osnovami predmetu MATEMATIKA; 

- precvičovanie, prehĺbenie a upevňovanie učiva formou pracovných listov a didaktických testov 

prostredníctvom prostriedkov IKT, ale aj písomnou formou; 

- využitie tém na rozvoj finančnej a matematickej gramotnosti. 

 

 

Vzdelávací štandard: 

 

5.ročník: 

Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión 

Počtové výkony s prirodzenými číslami 

Geometria a meranie 

Súmernosť v rovine (osová a stredová) 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

 

6.ročník: 

Počtové výkony s prirodzenými číslami, deliteľnosť 

Desatinné čísla, počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami 

Obsah obdĺžnika, štvorca a pravouhlého trojuholníka v desatinných číslach, jednotky obsahu 

Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami 

Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov 

Kombinatorika v kontextových úlohách 

 

 



7.ročník: 

Zlomky, počtové výkony so zlomkami, kladné racionálne čísla 

Percentá, promile 

Kváder a kocka, ich povrch a objem v desatinných číslach, premieňanie jednotiek objemu 

Pomer, priama a nepriama úmernosť 

Kombinatorika 

 

HODNOTENIE: 

Vnútorný systém hodnotenia žiakov na II. stupni v predmete matematika vychádza z Metodického pokynu 

č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 

Hodnotením žiakov zisťujeme úroveň získaných vedomostí a zručností u žiakov, pričom rozhodujúcim 

kritériom hodnotenia je výkonový štandard. Hodnotenie nesmie spĺňať len funkciu diagnostickú, či funkciu 

spätnej väzby učiteľ – žiak, ale funkciu motivačnú a rozvíjajúcu charakterové vlastnosti ako je 

sebakritickosť a sebahodnotenie. Pri hodnotení musí byť zabezpečený spravodlivý, objektívny, korektný 

a individuálny prístup k žiakovi. Použijeme uvedené metódy a hodnotiace prostriedky. 

Predmet je klasifikovaný. Vo výslednej známke sú zohľadnené výsledky z nasledovných metód 

a foriem hodnotenia. 

 

Pozorovanie činnosti žiakov: 

- formulácie viet, pravidiel, záverov, nadobudnutých vedomostí 

- sleduje záujem o predmet 

- vypracovávanie domácich úloh 

- príprava na vyučovanie 

- samostatná práca na doporučených úlohách mimo vyučovacích hodín 

- aktivita na vyučovacích hodinách, správnosť riešenia zadaných úloch 

 

Ústne skúšanie (monológ, dialóg) 

 

Písomné skúšanie je významnou metódou kontroly dosahovaných výsledkov. Písomné práce poskytujú 

učiteľovi materiál na argumentovanie, dávajú úplný obraz o stave a úrovni vedomostí triedy ako celku 

i jednotlivých žiakov.  

Zásady dodržiavané pri písomných prácach 

- texty úloh rozmnožíme na papieri, zadanie rozcvičky môžeme písať aj na tabuli 

- žiaci všetky výpočty robia do pripraveného printového PL, pracovného papiera, rozcvičkového zošita 

alebo zošita z matematiky 

- pri vyhodnotení, oprave analyzujeme chyby žiakov 

Používané formy písomných prác 

- Rozcvičky – desaťminútovky (do 10 minút) – hodnotené známkou 

- Kontrolné práce –  tematické (45 min.) – tematické písomné skúšky sa píšu po odučení tematického 

celku – hodnotené známkou 

- Štvrťročné písomné práce (45 min.) – štvrťročné písomné práce sú povinné pre všetkých prítomných 

žiakov – hodnotené známkou 

- Vstupné a výstupné previerky  – orientačná písomná práca – hodnotené známkou 

 

Názov previerky Termín vyhodnotenia 

Vstupná previerka Do 30.9. 

1. školská písomná práca Do 15.11. 

2. školská písomná práca Do 15.1. 

3. školská písomná práca Do 15.4. 

4. školská písomná práca Do 15.6. 

 

Previerky do 30 minút nemusia byť vopred oznámené žiakom. Previerkam nad 30 minút vždy predchádza 

opakovanie. 

 

 

 

 



Tabuľka percentuálnej úspešnosti: 

Počet percent od Počet percent do Známka 

100 90 1 

89 75 2 

74 50 3 

49 20 4 

19 0 5 

Prípadne percentuálna úspešnosť môže byť upravená individuálne pre každého žiaka podľa jeho osobitosti a 

schopnosti alebo podľa obťažnosti preverovaného učiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu: Informatika 

Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne 

Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

Názov ŠVkP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník: 5., 6., 7., 8. a 9. ročník 

Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

• , etické a právne aspekty informatiky. 
 

Obsah vzdelávania :      

 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre informatiku.  

Vo vyučovacom predmete informatika sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1+1 hodinu v 9.ročníku. 

Táto vyučovacia hodina sa použije na systematizáciu poznatkov z predchádzajúcich ročníkov a rozvoj 

samostatného rozhodovania sa a výberu vlastných prostriedkov pri realizácii zadaných úloh a projektov. 

Témy:  

Internet – triedenie a vyhodnocovanie informácií, nákup v internetovom obchode, okamžitá 

komunikácia 

MS Word – karta Vývojára 

MS PowerPoint – tvorba videa 

Imagine 

 

Hodnotenie 
Hodnotenia jednotlivých pracovných zadaní 

Hodnotenie praktických zručností pri samostatných projektoch, projekty. 

Hodnotenie ovládania terminológie v IKT  

 

 

 
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 



Názov predmetu: Dejepis 

Časový rozsah výučby: 5., 6., 7.ročník  - 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne 

                                      8. a 9. ročník   -  2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne   

Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník: 5., 6., 7., 8. a 9. ročník 

Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

 

Obsah: 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre dejepis.  

 

Hodnotenie predmetu 

 ústne odpovede 

 písomné kontrolné práce  

 výstupný test 

 projekty 

 aktivita pri vyhľadávaní zaujímavostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Názov predmetu: Geografia 

Časový rozsah výučby: 5., 6. 7. roč-  - 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne,  

                                      9., 8. roč. – 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne 

Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

Názov ŠVkP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník: 5., 6., 7., 8. a 9. ročník 

Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Obsah : 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre geografiu. 

 

Vo vyučovacom predmete geografia sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu v 6. a 7. ročníku. 

Táto vyučovacia hodina sa použije na doplnenie špecifických výkonov: 

Žiaci dokážu: 

Žiaci dokážu: 

6.  ročník 

 samostatne pracovať s mapou – čítať mapu, vyhľadať informácie v mape a následne z nich vyvodiť 

závery 

 vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov 

 zhodnotiť hospodársku situáciu v Afrike a Ázii ako dôsledok prírodných a sociálnych podmienok  

 vytvoriť projekt zameraný na regióny Afriky a Ázie 

 

7. ročník 

 samostatne pracovať s mapou – čítať mapu, vyhľadať informácie v mape a následne z nich vyvodiť 

závery 

 vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov 

 zhodnotiť hospodársku situáciu v Európe ako dôsledok prírodných a sociálnych podmienok  

 vytvoriť projekt zameraný na regióny Európy 

 

Hodnotenie: 

 

Hodnotiť sa bude priebežne: 

                                  ústne odpovede 

                                  aktivita pri vyhľadávaní zaujímavostí 

                                  práca s mapou 

                                  projekty 

Hodnotiť sa bude kontrolne: 

                 písomné kontrolné práce – po každom tematickom celku 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Názov predmetu: Občianska náuka 

Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne 

Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník: 5. - 9. ročník 

Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Obsah: 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre občiansku náuku.  

 

 

Hodnotenie: 

 ústne odpovede 

 písomné kontrolné práce  

 výstupný test 

 projekty 

 aktivita pri vyhľadávaní zaujímavostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 
 

Názov predmetu: Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
 

Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne 

 

Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

 

Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

 

Ročník:  9. ročník 

 

Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie 

 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu vychádza z potreby riešiť aktuálne otázky súčasnej 

spoločnosti. V súčasnosti preferuje mladá generácia skôr základnú motiváciu lásky k realizácii manželstva, 

ku ktorej potrebuje byť kompetentne pripravovaná. Je dôležité, aby mladí ľudia, žiaci základných 

a stredných škôl, dostali kvalitné a plnohodnotné informácie z oblasti partnerských a manželských vzťahov 

i z výchovy k rodičovstvu predtým, ako sa stretnú s konkrétnymi životnými, spoločenskými i partnerskými 

situáciami. Výchova k manželstvu a rodičovstvu sa dotýka všetkých oblastí a etáp ľudského života. 

Integruje v sebe pedagogické, biologické, psychologické i sociologické poznatky a aspekty o dospievaní, 

sexualite, o sociálnych vzťahoch a ich hodnote v ľudskom živote. 

 

Ciele predmetu 

Cieľom predmetu je dosiahnuť, aby žiaci na základe získaných poznatkov a vybudovaného hodnotového 

rebríčka konali a správali sa v súlade s morálnymi zásadami spoločnosti, vedeli odolávať negatívnym 

vplyvom okolia a dokázali v dospelosti vybudovať harmonické partnerské vzťahy založené na láske, úcte, 

vernosti, tolerancii a zodpovednosti, dokázali byť zodpovednými a láskavými rodičmi. 

V procese výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa prelínajú tri oblasti: 

- kognitívna – spočíva v pochopení a získaní istého množstva poznatkov,  

- emocionálna – charakterizuje ju akceptácia a utváranie názorov a poznatkov, 

- vôľová – prejavuje sa v správaní a konaní. 

Najdôležitejšou cieľovou oblasťou je oblasť vôľová. 

 

Obsah predmetu/témy pre 9. ročník: 

- Zdravý životný štýl/6h 

- Rodina/5h 

- Kultivované dospievanie/4h 

- Priateľstvo/5h 

- Zodpovedný prístup k sexualite/6h 

- Zásady bezpečného správania/7  

 

 

 

 



Hodnotenie predmetu 

Žiaci budú hodnotení ústne aj písomne na základe aktivity počas vyučovacej hodiny.  

 

Medzipredmetové vzťahy: BIO, NBV, OBN, SJL, ETV. 

 

Stratégie vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú uplatňovať nasledujúce metódy práce so žiakmi: metódy vysvetľovania 

a presviedčania, besedy, diskusie, metódy navykania a cvičenia, riešenie problémových úloh, riešenie 

pracovných listov, projekty, hrové metódy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Názov predmetu: Biológia 

Časový rozsah výučby: 5. -7. ročník 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne 

8. a 9. ročník 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne 

Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník: 5. -  9. ročník 

Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Obsah: 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet biológia.  

 

 

Hodnotenie: 

Hodnotiť sa bude priebežne: 

                                  ústne odpovede 

                                  aktivita pri vyhľadávaní zaujímavostí 

                                  projekty, laboratórne práce, pozorovania a merania 

                                  

Hodnotiť sa bude kontrolne: 

                 písomné kontrolné práce – po každom tematickom celku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Názov predmetu: Chémia 

Časový rozsah výučby:  7. a 8. ročník 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne  

                                       9. ročník 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne 

Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník: 7., 8., 9.  ročník 

Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Obsah: 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre chémiu. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

1. Verbálna forma kontroly – uprednostniť prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej 

odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom na predchádzajúcej hodine. Zisťovať a hodnotiť 

osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu.  

2. Písomná forma kontroly -  kontrolovať a hodnotiť poznatky prostredníctvom testu na konci tematického 

celku v časovom limite 30 min v rozsahu 10 – 15 otázok zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho 

štandardu. Optimálne hodnotenie je na základe  % úspešnosti podľa vzájomnej dohody učiteľov v rámci PK 

prírodovedných predmetov. 

3. Slovné hodnotenie praktických aktivít –  slovne zhodnotiť správnosť nákresov a schém s dôrazom na  

samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

4. Preverovanie samostatnej práce žiakov a schopnosti práce s textom –  hodnotiť správy zo samostatných 

pozorovaní, laboratórnych cvičení podľa kritérií na základe dohody učiteľov v rámci PK prírodovedných 

predmetov. 

5. Prezentácie projektov – hodnotiť úroveň podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov v rámci PK 

prírodovedných predmetov. 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Názov predmetu: Fyzika 

Časový rozsah výučby: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne – 6. a 8. ročník 

                                      1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne – 7. a 9. ročník 

Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník: 6., 7., 8., 9. ročník 

Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

 

Obsah: 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre fyziku. 

 

Hodnotenie: 
Hodnotiť sa bude priebežne: 

                                  ústne odpovede 

                                  aktivita pri vyhľadávaní zaujímavostí 

                                  projekty, laboratórne práce, pozorovania a merania 

                                  

Hodnotiť sa bude kontrolne: 

                 písomné kontrolné práce – po každom tematickom celku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Názov predmetu: Etická výchova 

Časový rozsah výučby: 1 hodiny týždenne/ 33 hodín ročne 

Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník: 5.,6., 7.,8., 9. ročník 

Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

 

Obsah: 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre etickú výchovu. 

Hodnotenie 

Na hodine etickej výchovy žiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné a žiaduce jednotlivcov slovne oceniť 

počas hodiny a skupinu žiakov priebežne i na konci hodiny. Žiaci by mali tiež mať priestor na vyjadrenie, 

ako sa cítili, ako sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu. Na vysvedčení žiaci budú mať napísané 

absolvoval / neabsolvoval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Názov predmetu: Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne 

Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník: 5. - 9.  ročník 

Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

 

OBSAH  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre výtvarnú výchovu. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Na základe dohody pedagógov v rámci predmetovej komisie sa na predmete VYV hodnotí nie výsledok 

práce, ale proces výtvarnej činnosti, konkrétne prejavená aktivita a úsilie žiaka. 

Učiteľ u žiaka hodnotí, primerane veku: 

a) priebeh vytvárania postojov: 

- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a 

vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy, 

- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení, 

- cieľavedomosť riešení, 

- záujem o činnosti v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok, 

- schopnosť spolupracovať, 

- schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov; 

b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí: 

- technické zručnosti (ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a technických operácií s nimi 

- formálne zručnosti (vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka), 

- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania, 

- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie, 

- mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastné témy, koncepcie, návrhy; schopnosť 

analyzovať a syntetizovať, pomenovať procesy, interpretovať zážitky); 

c) priebeh získavania vedomostí: 

- znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými edukačnými úlohami 

- pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho, 

- znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich používania; 

d) schopnosť realizácie výsledného artefaktu. 
 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Názov predmetu: Hudobná výchova 

Časový rozsah výučby: 1 hodiny týždenne/ 33 hodín ročne 

Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

Názov ŠVkP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník: 5. – 8. ročník 

Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Obsah 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre hudobnú výchovu. 

Hodnotenie 

Predmet hudobná výchova je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Pri hodnotení je potrebný  

individuálny prístup podľa danosti a schopnosti žiaka. Učiteľ citlivo pristupuje k hodnoteniu 

vokálnych, inštrumentálnych, hudobno-pohybových a percepčných činností. 

Stupeň hodnotenia 

výborný- žiak spĺňa kritéria na vynikajúcej úrovni 

 je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevažne samostatne, tvorivo   

a pohotovo uplatňuje osvojené zručnosti, vedomosti, návyky v úlohách 

 úspešne ich rozvíja v skupinovom aj individuálnom prejave 

 -dokáže vyjadriť veku primerané postoje, názory na hudobné umenie 

 má aktívny záujem o hudobné umenie 

 individuálny spev nie je podmienkou, pokiaľ sa úspešne a aktívne realizuje v ostatných 

hudobných činnostiach 

 

chválitebný- žiak spĺňa kritéria 

 je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý 

 menej využíva svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom prejave 

 potrebuje sústavnú pomoc učiteľa 

 

dobrý- žiak realizuje edukačné úlohy priemerne: 

 chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť 

 je málo aktívny a snaživý, potrebuje sústavnú pomoc a povzbudenie učiteľa 

 

dostatočný- žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a svet  práce 

Názov predmetu: Technika 

Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

Názov ŠkVP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník: 5. - 9. ročník 

Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

 

 

Obsah predmetu  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet technika.  

 

Hodnotenie 

Proces hodnotenia v rámci vyučovacieho procesu v predmete technika sa zameria na vzťah k 

zodpovednosti, dodržiavaniu zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, praktickej činnosti, 

presnosti, samostatnosti, aktivite a nasledovné oblasti: 

Odporúčané formy hodnotenia pre predmet technika sú nasledovné: 

 Písomná (grafická) forma hodnotenia – kreslenie náčrtkov, technických výkresov, grafický záznam 

navrhnutého projektu. Dopĺňanie, prípadne oprava (vyhľadávanie chýb) v spôsoboch zobrazovania. 

Praktická forma hodnotenia pre tematické celky, kde má žiak zvládnuť pracovné operácie, prípadne 

pracovné postupy hlavne v tematických celkoch: Konštruovanie a navrhovateľské činnosti.  

Ústna forma hodnotenia vhodná pre všetky tematické celky hlavne ak žiak prakticky demonštruje, 

definuje jav, obhajuje spôsob riešenia problému, prezentuje vlastný projekt.  

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Názov predmetu: Telesná a športová výchova 

Časový rozsah výučby: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne 

Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike 

Názov ŠVkP: Konkurencie schopná vidiecka  škola 

Ročník: 5., 6., 7., 8. a 9. ročník 

Stupeň vzdelania: ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

 

Obsah 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre telesnú a športovú výchovu. 

Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý tvoria 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. V 
predmete telesná a športová výchova sú rozdelené do štyroch častí: 

1. Zdravie a jeho poruchy  

2. Zdravý životný štýl 

3. Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

4. Športové činnosti pohybového režimu 

 

Hodnotenie 

Všeobecnú pohybovú výkonnosť a telesný rozvoj budeme kontrolovať a hodnotiť v závere školského 

roka. Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti slúži aj na posúdenie jej aktuálneho stavu v 
priebehu štúdia na 2. stupni základnej školy. 

Hodnotenie sa vykoná  pomocou tabuliek modifikovaných podľa MORAVCA et al. (1996,1990), kde 
je aj popis testov: 

 

 

 

 

 



TESTY  CHLAPCI  DIEVČATÁ CHLAPCI DIEVČATÁ 

A B C A B C 

1. Člnkový beh 5x10m (s) 26 21 16 28 23 18 

2. Skok do diaľky z miesta (cm) 135 185 235 110 150 190 

3. Ľah – sed (počet za 30 sekúnd) 28 39 50 20 31 40 

4.a) Beh za 12 minút (m) 

4.b) Člnkový vytrvalostný beh (počet 20 m 
úsekov) 

- test je alternatívou testu behu za 12 minút 

1580 

44 

 

2210 

61 

 

2840 

78 

 

1310 

24 

 

1830 

33 

 

2350 

42 

 

5. Výdrž v zhybe (sekúnd) 22 30 38 9 13 17 

Legenda: 

A = minimálny základný štandard 

B = priemerný štandard 

C = nadpriemerný štandard 

 

Požiadavky na výstup:  

- v testoch VPV minimálne výkonnosť A 

- zvládnuť základné HČJ a základné cvičenia v TC 

- teoretický i praktický vedieť popísať základné pravidlá ŠH a disciplín 

 

 

 

 

 

 

 


