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Platnosť Dátum Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy 

Revidovanie 

Platnosť iŠkVP od 1.09.2015  

Revidovanie 1.09.2016 Zavedenie iŠkVP v 2.roč. Doplnenie 

programu o vzdelávanie žiakov s ŠVVP.    

 1.09.2017 Zavedenie iŠkVP v 3.roč. Rozšírenie iŠkVP 

o učebné osnovy predmetu RŠF pre žiakov 

s VPU. Zmena adresy základnej školy. 

 1.09.2018 Zavedenie iŠkVP v 4.roč.  

 1.02.2019 Zapojenie školy do projektu “Zvýšenie 

kvality ...“ Zmena UP a zavedenie nových 

predmetov do iŠkVP. 

 1.09.2019 Zmena iŠkVP v dôsledku aplikácie Dodatku č. 3 k 

štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 

2015-5130/1760:1-10A0. 

 1.09.2020 Rozšírenie iŠkVP o vzdelávanie žiakov 

v špecializovanej triede. 

 24.04.2020 Zmena spôsobu hodnotenia žiakov 

v dôsledku pandémie COVID – 19. 

 1.09.2020 Zmena kritérii hodnotenia žiakov v jednotlivých 

predmetoch v dôsledku pandémie COVID – 19.  

Zmeny v ŠkVP, ktoré si vyžiadal Dodatok č. 7 k 

štátnemu vzdelávaciemu programu (schválenému 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-

5129/1758:1-10A0 a číslom 2015-5129/5980:2-10A0 s 

platnosťou od 1. 9. 2015) schválený Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky dňa 29. 6. 2020 pod číslom 2020/13534:1–

A2110 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu 

pre základné školy s vyučovaním jazykom 

slovenským, základné školy s vyučovacím jazykom 

národnostnej menšiny a základné školy s 

vyučovaním jazyka národnostnej menšiny s 

platnosťou od 1. 9. 2020. 

V dôsledku mimoriadneho prerušenia vyučovania 

na škole od 16.03.2020 do 22.06.2020 a na základe 

odporúčania MŠVVaŠ v Organizačných pokynoch 

pre školský rok 2020/2021 škola upravila IŠkVP tak, 

že to viedlo  k redukcii počtu hodín pridelených  

jednotlivým tématickým celkom. 

 

 1.09.2021 Zmena formy a štruktúry iŠkVP. 

Doplnenie iŠkVP o vzdelávanie žiakov so 

sluchovým postihnutím. 

 1.09.2022 Zmena iŠkVP v dôsledku vydania Dodatku 

č.11, ktorým došlo k zmene a zosúladeniu 

štátnych vzdelávacích programov pre 

primárne a nižšie stredné vzdelávanie a 
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vyučovacím jazykom slovenským, pre ZŠ s 

vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a 

pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej 

menšiny so znením školského zákona a 

vyhlášky o základnej škole; schválený 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky pod číslom 

2022/10162:2-A2140.   

Zmena znenia podkapitoly 6.1.2 – 

hodnotenie žiakov 
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  I Všeobecná charakteristika školy 

 

1.1 Veľkosť školy 

 

    Základná škola Slovenská Kajňa patrí od 1.09.1960 do  vzdelávacej sústavy 

regionálneho školstva, ktoré riadi Ministerstvo školstva SR. Škola sa nachádza v obci 

Slovenská Kajňa. Je plne organizovanou školou s právnou subjektivitou, ktorá jej bola priznaná 

v roku 2001. Je priestorovo zostrojená tak, že podľa základných  hygienických noriem a 

pravidiel BOZP dokáže poskytovať vzdelanie naraz pre cca 300 žiakov.  V školskom roku 

2021/2022 školu navštevuje 147 žiakov od 1. po 9. ročník v 11 kmeňových triedach. Škola je 

umiestnená na okraji obce v tichom a ekologicky čistom prostredí. 

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

desaťročnej školskej dochádzke. Škola ponúka predovšetkým kvalitnú výchovu a vzdelávanie. 

Snahou je, aby úroveň vzdelávania aj napriek spoločenským trendom nepoklesla.  

Ctíme si a snažíme sa dodržiavať zlaté pravidlo etiky:,, Nerob inému to, čo nechceš, aby Tebe 

robili.“ Snahou vedenia školy je vytvárať kvalitné podmienky pre výchovu a vzdelávanie 

žiakov školy a kvalitné pracovné podmienky pre pracovníkov školy, aby mohli uvedený cieľ 

napĺňať. 

1.2 Vlastné zameranie školy 

Škola nemá úzku špecializáciu – umožňuje vzdelávanie všetkým deťom berúc do úvahy ich 

možnosti a schopnosti. Aktivity školy v edukačnom procese i mimoškolskej činnosti sú 

nasmerované na plnenie nasledovných cieľov a úloh: 

- chceme byť školou so svojou históriou, budúcnosťou, ktorá bude mať pevné základy 

postavené na demokratických zásadách a princípoch, 

- v popredí nášho záujmu je náš žiak, v ktorého prospech pracuje tím pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov, 

- úspešnosť žiaka v ďalšom štúdiu i uplatnenie na trhu práce považujeme za výsledok našej 

práce, 

- sme a chceme byť aj naďalej školou otvorenou pre žiakov a verejnosť, 

- veľký dôraz kladieme na zdravý vývoj, bezpečnosť, ekológiu vonkajšieho i vnútorného 

prostredia, 

- poznáme svoje možnosti, ale poznávame aj možnosti našich konkurentov, 
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-veľký dôraz kladieme na kvalitu edukačného procesu, 

- podporujeme výučbu anglického jazyka od 1.ročníka a druhého cudzieho jazyka od    

6.ročníka, 

- realizujeme vyučovanie žiakov v duchu moderných informačných technológií v rámci 

všetkých predmetov v rozumnom rozsahu, 

- podporujeme nadaných a talentovaných žiakov, 

- venujeme pozornosť efektívnej integrácii žiakov, 

- hľadáme možnosti, ale najmä čerpáme skúsenosti zapájaním sa do rôznych aktivít a projektov, 

ktoré by mohli skvalitniť našu ponuku. 

1.3 Charakteristika žiakov 

 Škola je spádovou školou pre obce: Benkovce, Malá Domaša, Žalobín, Kvakovce 

a Slovenská Kajňa. 

Máme približne 17,7 % žiakov zo sociálne-znevýhodneného prostredia a 32% žiakov máme so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP). Časť žiakov s ŠVVP je 

individuálne integrovaná. Na škole máme jednu špecializovanú triedu na I.stupni a jednu 

špeciálnu triedu na II.stupni(pre žiakov s mentálnym postihnutím – Variant A). 

Na škole už niekoľko rokov dochádza k znižovaniu počtu žiakov, ktorý súvisí celkovo 

s demografickým vývojom v tejto oblasti, migrácii obyvateľstva v tejto oblasti za prácou do 

zahraničia a v neposlednej miere aj prihlasovanie žiakov zo spádových škôl do mestských škôl 

v okresnom meste v ktorom súčasne pracujú aj ich rodičia. Tento jav má jak svoje pozitíva ( 

triedy nie sú preplnené čo podporuje individuálny prístup učiteľov k žiakom, uvoľnené triedy 

postupne slúžia ako odborné učebne) tak aj svoje veľké negatívum, ktorým je znižovanie 

rozpočtových prostriedkov školy, ktoré je závislé na normatívnom financovaní. Aj napriek 

týmto skutočnostiam vďaka premyslenej personálnej politike školy a zavedením úsporných 

opatrení   nemáme problémy pri materiálno-technickom zabezpečení vyučovacieho procesu 

v škole. 

 

1.4 Charakteristika pedagogického zboru 

Realizácia Školského vzdelávacieho programu vo výchovno-vzdelávacom procese si vyžaduje 

zodpovedajúce personálne podmienky, ktoré zabezpečia efektívnosť vzdelávania a vytváranie 

spolupracujúcich sociálnych vzťahov medzi zamestnancami zapojenými do procesu 

vzdelávania. Ide o nasledujúce cieľové podmienky, ku ktorým bude škola smerovať. 

Pedagogickí zamestnanci: spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom, (neodborne 

vyučujeme len ETV), preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré  
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využívajú pri pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, 

pozitívnom riadení triedy a udržaní neformálnej disciplíny, (prejavujú - iniciatívnosť, ochotu) 

riadia svoj sebarozvoj a celoživotné učenie v odbornej oblasti a osobnostnom raste,  ( prejavujú 

– ochotu vzdelávania sa v programoch, ktoré sú prínosom pre školu) sú ako súčasť kolektívu 

schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, práce v tímoch 

a kooperatívneho riešenia problémov (preukazujú kladné osobnostné vlastnosti v kolektíve 

zamestnancov). Vedúci pedagogickí zamestnanci: svojimi manažérskymi spôsobilosťami 

vytvárajú predpoklady pre fungujúce, motivované spolupracujúce spoločenstvo v škole s 

náročnou profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím, zaujímajú sa o svoj odborný a 

osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu a vytvárajú preň podmienky. Odbornú pomoc 

pedagógom, žiakom a rodičom poskytuje výchovný poradca. Materiálne podmienky pre 

výchovu a vzdelávanie vytvárajú prevádzkoví pracovníci školy. 

 

1.5 Organizácia prijímacieho konania 

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

školskej dochádzky podľa §19 zákona 245/2008 zb. Povinná školská dochádzka začína 

začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok a dosiahne 

školskú zrelosť. 

Zápis do 1.ročníka sa koná od 1.apríla do 30.apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, 

v ktorom má dieťa  plniť povinnú školskú dochádzku.   

 

1.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Počas celého školského roka je škola otvorená širokej rodičovskej verejnosti. Cieľom 

spolupráce školy s rodičmi je zapájanie rodičov do života školy, snaha vzbudiť záujem rodičov 

o prácu ich detí v škole, prekonať bariéru medzi rodičmi a učiteľmi. Ku formám, ktoré smerujú 

k dosiahnutiu týchto cieľov, patria už niekoľko rokov osvedčené akcie a podujatia:  

- Slávnostné otvorenie školského roka  

- Zápis žiakov do 1. ročníka  

-Valentínsky ples školy  

-  Vianočná akadémia  

-MDD  

Podporu a pomoc má škola aj vďaka spolupráci s Rodičovskou radou a Radou školy. Rada 

školy ktorá má 11 členov. Zloženie Rady školy je v zmysle zákona. Zasadá 4-krát ročne.  
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Rodičovská rada sa vždy volí na prvom zasadnutí rodičovského združenia a zasadá podľa 

potreby, spravidla 4 krát ročne. Rodičovské združenia uskutočňujeme 4 krát ročne, buď   

celoškolské alebo formou individuálnych konzultácií. Úzko spolupracujeme: 

             a) s CPPPaP, ŠPPP pri práci so žiakmi s ŠVVP, 

             b) s OcÚ pri vytváraní projektov, riešenie záškoláctva žiakov, 

             c) s políciou pri vypracovaní a realizácií preventívnych a výchovných programov,   

  d) s Autoškolou Madura pri realizácii kurzu dopravnej výchovy, 

             e) s požiarnym zborom pri organizácii MDD. 

 

1.7 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

Stará budova – triedy 2.B, 3.r, 4.r až 9. ročníka , zborovňa, riaditeľňa, zástupcovňa, kancelária 

ekonómky, sklad učebníc, ŠKD, sklad TSV, WC chlapci a dievčatá, kotolňa, chodba – 

provizórna telocvičňa, kabinet FYZ-CHE, kabinet BIO, kabinet GEG.  

Do prevádzky bola daná 01.09.1961. V posledných jedenástich rokoch táto budova prešla 

týmito zmenami: rekonštrukcia kotolne – tepelné čerpadlá, rekonštrukcia a výmena krovu a 

strechy, zateplenie budovy, výmena okien, výmena podlahových krytín, výmena nábytku, lavíc, 

stoličiek, inštalované interaktívne tabule, vybudovaná nová učebňa fyzikálno-chemická, 

rekonštrukcia zborovne, rekonštrukcia sociálnych zariadení, čiastočná výmene dlažby na 

chode, nová trieda pre ŠKD. 

Prístavba – spojovacia chodba, triedy 1.r a 2.A, sprchy, miestnosť pre výchovného poradcu, 

sklad materiálu na Techniku, WC chlapci a dievčatá, miestnosť pre upratovačky, sklad 1.- 4. 

ročník, učebňa informatiky, školská knižnica, posilňovňa, učebňa jazykov, dielne a archív.  

Do prevádzky bola daná 01.09.1985. V posledných jedenástich rokoch táto budova prešla 

týmito zmenami: rekonštrukcia a výmena krovu a strechy, výmena podlahových krytín, výmena 

nábytku, inštalované interaktívne tabule, vybudovaná nová učebňa informatiky, jazykov, 

zrekonštruovaná knižnica, rekonštrukcia spŕch, výmena okien na prízemí a v sociálnych 

zariadeniach, rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena šatňových skriniek.  

Školský areál – multifunkčné ihrisko, trávnaté ihrisko, altánok, pozemok na vyučovanie PVC 

a THD. 

Škola je vybavovaná učebnými pomôckami priebežne a to podľa potrieb učiteľov, 

požiadaviek rodičov a finančných možností školy. Škola je pomerne dobre vybavená 

pomôckami na vyučovanie informatiky, jazykov, fyziky a chémie. Na škole sú vybavené tieto 

odborné učebne: učebňa informatiky, učebňa jazykov, knižnica, cvičná kuchynka, školské 

dielne, učebňa fyziky-chémie a posilňovňa. Škola postupne nakupuje softvéry, ktoré umožňujú 

zefektívniť vyučovanie prostredníctvom interaktívnej tabule. 
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Pri zabezpečovaní materiálnych podmienok výchovy a vyučovania hrá významnú úlohu aj 

žiacka samospráva / žiacky parlament/, prostredníctvom ktorého sa všetky podnety v tejto 

oblasti dostávajú priamo k riaditeľovi školy. 

 

1.8 Personálne zabezpečenie  

Realizácia vzdelávacieho programu vo výchovno-vzdelávacom procese si vyžaduje 

zodpovedajúce personálne podmienky, ktoré by zabezpečili efektívnosť vzdelávania a 

vytváranie spolupracujúcich sociálnych vzťahov medzi účastníkmi procesu vzdelávania.  

Štruktúra pedagogického personálneho zabezpečenia školy  

Pedagogickí zamestnanci:  

 Vedúci pedagogickí zamestnanci: Riaditeľ školy  

                                                          Zástupca riaditeľa školy 

  Ostatní pedagogickí zamestnanci: Výchovný poradca  

                                                           Učitelia pre primárne vzdelávanie  

                                                           Učitelia pre nižšie sekundárne vzdelávanie  

                                                           Vychovávateľka školského klubu detí  

                                                            Pedagogický asistenti 

 Odborný zamestnanec: Sociálny pedagóg 

Vedúci pedagogickí zamestnanci  

 spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom  

  sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené manažérske zručnosti 

uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu; 

  podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie svojich 

zamestnancov podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania;  

 zaujímajú sa o svoj odborný a osobnostný rast;  

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

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

Ostatní pedagogickí a odborní zamestnanci  

 spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky 

stanovené platnou legislatívou; 
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 uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia problémov;  

 preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri 

pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom 

riadení triedy a udržaní neformálnej disciplíny, pri práci so žiakmi a v spolupráci s rodičmi.     

 

1.9 Požiadavky na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 

Škola v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami zapája a podporuje vzdelávanie svojich 

pedagogických zamestnancov.  

Škola pri realizácii kontinuálneho vzdelávania vychádza z:  

• Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,  

• Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 • Zákon č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 • Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019    

Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji.  

 Požiadaviek MŠVVaŠ SR na aktuálny školský rok. 

 Koncepcie rozvoja školy. 

Vedenie školy podporuje profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov podľa 

odseku 2 §64 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Riaditeľ školy na základe tohto 

legislatívneho rámca a súhlase zriaďovateľa vypracuje Plán profesijného rozvoja v súlade 

s požiadavkami na rozvoj školy na obdobie troch rokov. Tento plán sa realizuje 

prostredníctvom ročných plánov vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov. Ročný plán vzdelávania možno počas jeho platnosti dopĺňať a meniť v súlade s 

aktuálnymi možnosťami a potrebami školy. 

Škola uskutočňuje každý rok aktualizačné vzdelávanie svojich pedagogických a odborných 

zamestnancov. 

Absolvovaním jednotlivých druhov vzdelávania pedagogický alebo odborný zamestnanec splní 

požiadavky na zaradenie do príslušného kariérového stupňa alebo kariérovej pozície, a súčasne 

aktualizuje alebo inovuje svoje profesijné kompetencie.  

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa organizuje ako: 

 a) kvalifikačné vzdelávanie,  

b) funkčné vzdelávanie, 

 c) špecializačné vzdelávanie, 

d) adaptačné vzdelávanie,  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/361/20191115
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/361/20191115
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e) predatestačné vzdelávanie,  

f) inovačné vzdelávanie,  

g) aktualizačné vzdelávanie. 

 

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

Škola sa snaží všetkými dostupnými prostriedkami zabezpečovať pre žiakov a zamestnancov 

školy bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie. Všetky zistené 

nedostatky, ktoré by mohli spôsobiť prípadný úraz žiakov sú ihneď odstraňované školníkom 

školy,  prípadne odbornou firmou.  

Pri nástupe do zamestnania v mesiaci august sú pedagogickí aj prevádzkoví zamestnanci 

školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci bezpečnostným technikom. Zamestnanci 

testom a svojim podpisom potvrdzujú účasť na školení. Súčasťou tohto školenia je aj školenie 

o bezpečnosti proti požiaru. 

Na začiatku školského roka, počas triednických hodín sú žiaci vzdelávaní o zásadách 

bezpečného správania sa počas vyučovania a prestávok. Žiaci sú poučení o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pred každými prázdninami, výletmi, exkurziami, plaveckým a lyžiarskym 

výcvikom. 

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

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

Učebne a vybavenie zodpovedajú platným normám. Nevyhnutnosťou je zabezpečenie vhodnej 

štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s 

rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia učební (tried) a ostatných priestorov školy 

podľa platných noriem – odpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické 

vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku. Dôležitý je vhodný 

stravovací a pitný režim žiakov (podľa vekových a individuálnych potrieb žiakov).  

Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi, dostupnosť prvej 

pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na lekára, či iných špecialistov. 

Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v 

škole a okolí a výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí využívaných 

priestorov a pravidelná kontrola z hľadiska bezpečnosti. Sme zapojení do projektu Škola 

podporujúca zdravie.                   

 

1.11 Škola ako životný priestor  

Aby sa žiaci a učitelia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické 

prostredie tried, školského dvora, chodieb, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi 

navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi. 
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 Každá trieda má v areáli školy pridelený úsek, o ktorý sa počas školského roka stará. 

 Pravidelne aktualizujeme informácie o aktivitách školy a úspechoch jej žiakov na 

informačných paneloch, nástenkách, na webovej stránke školy, v školskom časopise ako aj v 

médiách. Chodby školy skrášľujú výtvarné práce žiakov, školské žiacke projekty a výherné 

poháre z rôznych súťaží a olympiád. Nimi zviditeľňujeme úspechy našich žiakov a ich učiteľov. 

Pri tvorbe rozvrhu hodín sa snaží škola dodržiavať psychohygienické zásady, zvonenie je tzv. 

bezstresové. Do každej činnosti žiaka sa snažíme vnikať postupne, dodržiavame určitý rytmus 

práce, vedieme žiakov k dodržiavaniu poriadku a systému, dôkladnosti a sústavnosti, učíme ich 

striedať odpočinok a prácu.  

Významným prostriedkom na udržanie pracovnej výkonnosti žiakov sú prestávky. Správna 

organizácia prestávok predpokladá striedanie práce a odpočinku, vhodné stanovenie dĺžky 

prestávok a náplne tohto odpočinku. Dôležité je stanoviť primeranú dĺžku prestávok, ktoré 

nemajú byť ani príliš dlhé, ale ani krátke. Malá prestávka trvá 10 min., veľká prestávka (po 2. 

vyučovacej hodine) trvá 20 minút. Počas prestávok si týždenníci plnia svoje povinnosti (v 

triedach sa vetrá, zotiera tabuľa, upravujú lavice, nosia pomôcka a pod.). Veľkú prestávku v 

prípade priaznivého počasia majú žiaci možnosť tráviť na čerstvom vzduchu. Pozitívny vplyv 

majú mierne pohybové hry (nie intenzívne cvičenie a súťažné športové hry). Potrebu 

intenzívneho odpočinku u žiakov obmedzujeme, ale naopak vytvárame pre ňu vhodné 

podmienky. Škola má veľa zelene,  oddychový altánok, široké chodby, dielne,  veľké a svetlé 

triedy.  

Výborné podmienky na prácu majú aj pedagogickí zamestnanci. Majú svoj vlastný kabinet, sú 

vybavení počítačmi s pripojením na internet. Na porady a rôzne posedenia slúži zborovňa. 
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II Charakteristika inovovaného školského vzdelávacieho programu 

 

2.1 Stratégia školy, vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 

Chceme pokračovať v budovaní modernej školy ako centra vzdelávania, výchovy a športu 

v regióne Domaše. Škola bude otvoreným spoločenstvom detí, žiakov učiteľov a rodičov ale 

aj širšej komunity obce a regiónu. Ako sústavne učiaca sa inštitúcia, bude spájať kvalitný 

a efektívny edukačný proces s mimoškolskými aktivitami v prospech rozvoja individuálnych 

schopností žiakov so zameraním na ich úspešné uplatnenie sa v živote. Edukačný proces bude 

postavený na humanitných princípoch, tvorivom myslení a vzájomnom rešpektovaní, kde 

vzdelávanie a výchova sa budú navzájom prelínať a dopĺňať. 

  

Škola bude: 

- pomáhať žiakom v hľadaní vlastného hodnotového systému, ktorý ich privedie k poznaniu 

osobnej slobody a zodpovednosti za kvalitu vlastného života, 

- poskytovať odborné poznatky rodičom tak, aby porozumeli zákonitostiam mikrosveta 

vlastných detí, 

- spolupracovať s učiteľmi na rozvíjaní ich profesionality, pomocou ktorej môžu otvárať 

nekonečný priestor pre plnohodnotné procesy učenia v čase ich fyzického, intelektuálneho, 

sociálneho a citového života. 

Strategické ciele školy   

1. Postupne  prepracovať iŠkVP  tak, aby vytváral podmienky, ktoré umožnia každému 

žiakovi úspešne zvládnuť vzdelávanie poskytované základnou školou a súčasne dokážu  

skvalitniť výchovno-vzdelávací proces . 

2. Budovať školu ako otvorený systém spoločenstva žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným 

poslaním bude poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania. 

3. Zabezpečiť vysokú odbornosť pedagogického zboru a vytvoriť efektívne pôsobiace 

motivačné prostredie. 

4. Skvalitniť materiálno-technické vybavenie školy tak, aby zodpovedalo požiadavkám 

súčasnej doby. 

5. Pripravovať žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, 

znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, etnickými a náboženskými skupinami. 
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2.2 Vlastné zameranie školy 

Škola nemá úzku špecializáciu – umožňuje vzdelávanie všetkým deťom berúc do úvahy ich 

možnosti a schopnosti. Aktivity školy v edukačnom procese i mimoškolskej činnosti sú 

nasmerované na plnenie nasledovných cieľov a úloh: 

- chceme byť školou so svojou históriou, budúcnosťou, ktorá bude mať pevné základy 

postavené na demokratických zásadách a princípoch, 

- v popredí nášho záujmu je náš žiak, v ktorého prospech pracuje tím pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov, 

- úspešnosť žiaka v ďalšom štúdiu i uplatnenie na trhu práce považujeme za výsledok našej 

práce, 

- sme a chceme byť aj naďalej školou otvorenou pre žiakov a verejnosť, 

- veľký dôraz kladieme na zdravý vývoj, bezpečnosť, ekológiu vonkajšieho i vnútorného 

prostredia, 

- poznáme svoje možnosti, ale poznávame aj možnosti našich konkurentov, 

-veľký dôraz kladieme na kvalitu edukačného procesu, 

- podporujeme výučbu anglického jazyka od 1.ročníka a druhého cudzieho jazyka od    

6.ročníka, 

- realizujeme vyučovanie žiakov v duchu moderných informačných technológií v rámci 

všetkých predmetov v rozumnom rozsahu, 

- podporujeme nadaných a talentovaných žiakov, 

- venujeme pozornosť efektívnej integrácii žiakov, 

- hľadáme možnosti, ale najmä čerpáme skúsenosti zapájaním sa do rôznych aktivít a projektov, 

ktoré by mohli skvalitniť našu ponuku. 

 

2.3 Profil absolventa 1. stupňa základnej školy 

Absolvent 1. stupňa našej základnej školy by sa mal priblížiť k dosiahnutiu profilu absolventa 

ZŠ, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa. Absolvent by mal byť hrdý, že navštevoval základnú 

školu a mal by vedomostnou úrovňou a správaním našu školu reprezentovať. Mal by to byť 

samostatne tvoriaci človek vybavený základnými vedomosťami a zručnosťami z moderných 

informačných systémov a z anglického jazyka. Získané vedomosti, zručnosti a návyky by mal  
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správne využívať v praxi. Mal by vedieť riešiť problémy, rozlišovať dobro od zla, šíriť dobré 

medziľudské vzťahy. Mal by byť čestný, svedomitý a samostatný. Naučiť sa sám vyhľadávať 

potrebné informácie, poznať svoj región. 

 

2.4 Kompetencie absolventa 1. stupňa základnej školy 

Na veku primeranej úrovni disponuje nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami : 

 pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa;  

 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. 

 

2.5 Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o 

získanom vzdelaní 

Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu 

štvrtého ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní l. stupňa 

základnej školy je vysvedčenie na doložke ktorej je uvedené: „Žiak získal primárne  
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vzdelanie“.. Absolvent programu primárneho vzdelania plynule pokračuje na nadväzujúcom 

stupni nižšieho stredného vzdelávania. 

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prvý stupeň základnej 

školy uvádza arabskou číslicou, označujúcou klasifikačný stupeň. 

Správanie žiaka sa  klasifikuje týmito stupňami: 

1  – veľmi dobré, 

2  – uspokojivé, 

3  – menej uspokojivé, 

4  – neuspokojivé. 

Stupeň 1 (veľmi dobré) 

Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa 

dopúšťa menej závažných previnení. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu 

a usiluje sa svoje chyby napraviť. 

Stupeň 3 (menej uspokojivé) 

Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších 

previnení. 

Stupeň 4 (neuspokojivé) 

Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a  školský poriadok, zámerne narúša korektné 

vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov 

a zamestnancov školy. 

Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka základnej školy sa na konci prvého polroka a druhého 

polroka na vysvedčení vyjadruje: 

prospel (a), 

neprospel (a). 

Celkové hodnotenie žiaka druhého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy sa na konci 

prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 

a) prospel (a) s vyznamenaním, 

b) prospel (a) veľmi dobre, 

c) prospel (a), 

d) neprospel(a). 
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Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá 

prospech horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích 

predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré. 

Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň 

prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných predmetov nemá horší 

ako 2,0 a jeho správanie je veľmi dobré. 

Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný  ani v jednom povinnom vyučovacom 

predmete. 

Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške 

stupeň nedostatočný. 

Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), sa na 

vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa : 

absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak 

bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov 

nepracoval, 

neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne 

a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval, 

neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a 

zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.  

Deťom občanov Slovenskej republiky môže povoliť riaditeľ plniť povinnú školskú dochádzku 

vzdelávaním v školách mimo územia Slovenskej republiky, vzdelávaním v školách zriadených 

iným štátom na území Slovenskej republiky, individuálnym vzdelávaním v zahraničí. Na 

vysvedčení vydanom kmeňovou školou sa v doložke uvedie: „Žiak je na tomto vysvedčení 

hodnotený z predmetov, z ktorých nebol hodnotený na vysvedčení vydanom v školskom roku 

... školou ... za ... ročník“. 

Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa vzdelával podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu, sa v doložke vysvedčenia uvedie: „Bol(a) vzdelávaný(á) podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu“. Ak sa v individuálnom vzdelávacom programe 

úpravy vzdelávania žiaka vzťahujú len k niektorým vyučovacím predmetom, v doložke 

vysvedčenia sa uvedie: „Bol(a) vzdelávaný(á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu 

uplatňovaného v predmete (predmetoch) ... “. V doložke vysvedčenia žiaka so zdravotným 

znevýhodnením je možné uviesť aj ďalšie dôležité skutočnosti súvisiace s jeho vzdelávaním. 

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

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

Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno žiaka hodnotiť v riadnom termíne v prvom 

polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí. Riaditeľ určí na jeho hodnotenie náhradný termín,  
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a to spravidla tak, aby sa hodnotenie žiaka mohlo vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po 

skončení prvého polroka. Za hodnotenie žiaka zodpovedá príslušný vyučujúci predmetu. 

Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno hodnotiť žiaka na konci druhého polroka, riaditeľ 

určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to tak, aby sa hodnotenie žiaka vykonalo spravidla 

v poslednom týždni augusta. 

Žiak, ktorý má na konci druhého polroku najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov 

prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom hodnotení, alebo 

vyučovací predmet neabsolvoval a neprospel, môže na základe rozhodnutia riaditeľa vykonať 

z týchto predmetov opravnú skúšku.  

Obsah a formu opravnej skúšky žiaka, ktorý na konci druhého polroka je hodnotený 

neabsolvoval a neprospel v niektorom vyučovacom predmete, určí riaditeľ po prerokovaní 

v pedagogickej rade. 

Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je 

nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom 

polroku. 

Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky 

a) podľa odseku 1 vykonali najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných 

dôvodov nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť 

vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý bol hodnotený 

podľa čl. 5 odseku 2, najneskôr do 15. októbra, 

b) podľa odseku 3 vykonali najneskôr do rokovania pedagogickej rady o hodnotení za 

druhý polrok. 

Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa hodnotí z vyučovacieho 

predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný alebo 

dosiahol neuspokojivé výsledky. 

O opravnej skúške sa vyhotoví protokol o komisionálnej skúške, dátum vykonania skúšky a jej 

výsledok sa zaznamenajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka. 

Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak: 

- je skúšaný v náhradnom termíne, 

- vykonáva opravnú skúšku, 

- o preskúšanie požiada zákonný zástupca, 

- sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa, 

- je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 

- plní osobitný spôsob školskej dochádzky, 

- má povolené individuálne vzdelávanie, 
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- ukončuje  vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania. 

Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania všeobecného 

lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, komisionálnu skúšku 

nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne 

predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej 

činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná 

hodnotenie prospechu žiaka. Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej 

činnosti žiaka obsahuje: 

a) údaje identifikujúce žiaka, 

b) hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka, 

c) návrh hodnotenia. 

Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia  v jednotlivých 

predmetoch na konci prvého polroka a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa 

získania výpisu hodnotenia za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania 

vysvedčenia, požiadať riaditeľa o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka; ak je vyučujúcim 

riaditeľ, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. 

Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v hodnotiacom období z tohto vyučovacieho predmetu 

hodnotený na základe komisionálnej skúšky. 

Preskúšanie sa uskutoční neodkladne v termíne, ktorý určí riaditeľ školy. Ak pre neprítomnosť 

žiaka nemožno preskúšanie uskutočniť v tomto termíne, nemožno žiaka ďalej preskúšavať. 

Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka. Ďalšie 

preskúšanie žiaka je neprípustné. Na požiadanie zákonného zástupcu žiaka môže byť zákonný 

zástupca prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa školy. 

Žiakovi, ktorý sa vzdeláva v škole mimo územia Slovenskej republiky, vzdeláva sa v škole 

zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, vzdeláva sa individuálne v zahraničí 

alebo žiak, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole a dosiahol 

v niektorom predmete prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, sa umožní 

vykonať opravnú skúšku. 

Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel. 

Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo 

dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, opakuje 

ročník.  

Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné hodnotiť ani v náhradnom termíne zo závažných 

objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí. Žiak, ktorý 

neprospel v čase, keď plní povinnú školskú dochádzku, môže opakovať ročník len raz, vo 

výnimočných prípadoch, ak je to v prospech žiaka, aj viackrát. 
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2.6 Organizačné formy vyučovania 

  Najvyšší počet žiakov v triede základnej školy je 22 žiakov v triede prvého ročníka, 25 

žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka.  

Vyučovanie sa začína o 7.45 hod.  

Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a predmetoch ustanovujú učebné plány 

školského vzdelávacieho programu. Proces výchovy a vzdelávania v škole sa uskutočňuje 

podľa rozvrhu hodín. Rozvrh hodín je zverejnený v každej triede. Vyučovacia hodina trvá 45 

minút.  

V rámci projektového vyučovania je možné vytvárať bloky.  

od 7.45 do 8.30 - 1. hodina 

od 8.30 do 8.40 - prestávka  

od 8.40 do 9.25 - 2. hodina  

od 9.25 do 9.45 - veľká prestávka 

od 9.45 do 10.30 - 3. hodina  

od 10.30 do 10.40 - prestávka 

od 10.40 do 11.25 - 4. hodina  

od 11.25 do 11.35 - prestávka  

od 11.35 do 12.20 - 5. hodina  

od 12.20 do 12.40 - prestávka  

od 12.40 do 13.15 - 6. hodina  

od 13.15 do 13.45 - obedňajšia prestávka  

od 13.45 do 14.30 - 7. hodina  

Obedňajšia prestávka pre žiakov 1. a 2. ročníka začína najneskôr po 5. vyučovacej hodine a 

pre žiakov 3. – 4. ročníka najneskôr po 6. vyučovacej hodine. Škola organizuje s 

informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik v 3. 

ročníku, školu v prírode, školské výlety, exkurzie, poznávacie zájazdy, ktoré podľa návrhov 

triednych učiteľov zaraďuje riaditeľ do plánu práce školy. Pre žiakov, ktorí sa na uvedených 

aktivitách nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie. Exkurzie vychádzajú z 

požiadaviek učebných osnov školského vzdelávacieho programu. Ak ide o akcie konané 

mimo sídla školy, z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pripadá na 

jedného pedagogického zamestnanca maximálne 25 žiakov a pri akciách do zahraničia najviac 

15 žiakov.  

Podrobný popis BOZP na školských výletoch, exkurziách, vychádzkach, plaveckých 

a lyžiarskych výcvikoch, pracovných brigádach alebo iných hromadných školských 

podujatiach je podrobne rozpracovaný v internej smernici č.4/2014. 

 

2.7 Organizačné metódy vyučovania 

Motivačná vstupná - motivačné rozprávanie, expozičná - metóda priameho prenosu 

poznatkov - monologická slovná (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, prednáška),  
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fixačná - metóda opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - ústne opakovanie 

učiva žiakom, diagnostické a klasifikačné - ústne skúšanie, motivačná vstupná - problém ako 

motivácia, motivačná priebežná - motivačná výzva, motivačná priebežná - aktualizácia obsahu 

učiva, motivačná priebežná - pochvala, povzbudenie, kritika, expozičná - metóda priameho 

prenosu poznatkov - dialogická slovná (rozhovor, beseda, dramatizácia), expozičná - metóda 

sprostredkovaného prenosu poznatkov - demonštračná (demonštrácia obrazu, filmu, pohybu, 

činnosti, akustická, ... ), expozičná - metóda sprostredkovaného prenosu poznatkov - 

pozorovanie (javov, navodených situácií), expozičná - metóda sprostredkovaného prenosu 

poznatkov - manipulácia s predmetmi (laboratórna práca, pokus, hra, práca s didaktickým 

zameraním, ... ), expozičná - projektová metóda, expozičná - riešenie problému, expozičná - 

metóda samostatnej práce a autodidaktické metódy - samostatná práca s knihou, expozičná - 

metóda samostatnej práce a autodidaktické metódy - samostatná práca v laboratóriu, expozičná 

- metóda samostatnej práce a autodidaktické metódy - samostatné štúdium 

literatúry,  encyklopédií, ... , expozičná - metóda samostatnej práce a autodidaktické metódy - 

samostatné štúdium pomocou didaktickej techniky, expozičná - metóda mimovoľného učenia 

sa (preberanie názorov, postojov, záujmov, napodobňovanie činnosti), fixačná - metóda 

opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - metóda otázok a odpovedí, fixačná - 

metóda opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - písomné opakovanie, fixačná - 

metóda opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - opakovací rozhovor, fixačná - 

metóda opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - opakovanie s využitím učebnice 

a inej literatúra (zamerané na porozumenie alebo zapamätanie textu), fixačná - metóda 

opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - domáce úlohy, fixačná - metóda 

opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí – beseda zameraná na prehĺbenie učiva, 

fixačná - metóda opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - laboratórna práca, 

fixačná - metóda opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - film, ilustrácia a 

dramatizácia, fixačná - metóda precvičovania a zdokonaľovania zručností - motorický tréning, 

diagnostické a klasifikačné - písomné skúšanie, diagnostické a klasifikačné - praktické 

skúšanie, diagnostické a klasifikačné - didaktické testy, diagnostické a klasifikačné - 

pozorovanie žiaka, diagnostické a klasifikačné - rozbor prác, diagnostické a klasifikačné - 

dotazník, diagnostické a klasifikačné - rozhovor, výkladovo-ilustratívna metóda, reproduktívna 

metóda, výkladovo-problémová metóda, heuristická metóda, výskumná metóda,  metóda 

praktického precvičovania, nácvičné metódy, intervalová metód,a metódy rozvoja odrazových 

a rýchlostných schopností, prípravné cvičenia, zdokonaľovacie činnosti, metódy rozvoja 

silových schopností, metódy rozvoja vytrvalostných schopností, fixačné metódy, herné 

cvičenia, prípravná hra, odrazové cvičenia na rozvoj výbušnosti, zdokonaľovanie prvkov vo 

väzbách, názorná ukážka - demonštrácia, upevňovanie a kreatívne využívanie nadobudnutých 

pohybových zručností v hre, motorické testovanie, praktické cvičenie - precvičovanie, kruhový 

tréning.  
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2.8 Vzdelávacie stratégie 

Našou hlavnou úlohou je zabezpečiť žiakom získanie určitého množstva všeobecných 

poznatkov a vedomostí a súčasne viesť žiakov k uplatňovaniu kľúčových kompetencií, ktoré 

majú žiakom nielen umožniť osvojiť si základy vzdelania, ale aj vyvolať snahu o získavanie 

vedomostí a zručností mimo základnej školy. Úroveň kľúčových kompetencií získaných na 

základnej škole nie je teda konečná, tvorí základ pre ďalšie celoživotné vzdelávanie a učenie. 

Úlohou našej školy je preto viesť žiakov tak, aby osvojovanie ďalších vedomostí a zručností 

bolo ich vlastným presvedčením a záujmom nielen preto, aby sa vedeli v množstve informácií 

orientovať, ale aj preto, aby sa vedeli uplatniť v každodennom praktickom živote. Sústava 

postupov naplňovania kľúčových kompetencií ŠkVP ZŠ predstavuje základné výchovné a 

vzdelávacie stratégie vedúce ku stanoveným cieľom školy a jej ŠkVP. V rámci výchovného 

procesu, vo vyučovaní i mimo neho, budú uplatňované všetkými pedagogickými 

zamestnancami.  

Budeme podporovať vyučovanie pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, 

samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov, 

praktickú výučbu. 

Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní. 

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, 

samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. 

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími 

vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností. 

Špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami a ich rodičom. 

Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú 

zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký 

záujem. 

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

workshopy a iné. I napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne 

pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých 

vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom. 

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. Výsledky súťaží budeme zverejňovať na nástenkách v škole aj v 

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

Dôležitým odporúčaním do budúceho šk. roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne 

hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 

Budeme pokračovať v našich tradíciách: 

 Deň otvorených dverí. 

 Martinský lampáš. 
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 Vianočná akadémia. 

 Noc v škole. 

Našou úlohou je v spolupráci s rodičmi zaviesť na škole aj ďalšie tradície.  

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

mimo neho , ktorými škola cielene rozvíja kľúčové kompetencie žiakov :  

 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie k celoživotnému učeniu sa “kompetencia 

učiť sa“:  

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

pozitívny vzťah k učeniu, 

- vo vyučovaní sa zameriavame na aktívne kompetencie ,učivo používame len ako prostriedok 

k ich získaniu, 

- do vyučovania zaraďujeme problémové vyučovanie a experiment, 

- uplatňujeme individuálny prístup , výsledky posudzujeme vždy z pohľadu ,,pridanej 

hodnoty, 

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

- na začiatku vyučovacej hodiny vždy spoločne so žiakmi vyvodíme cieľ, na konci 

vyučovacej hodiny spoločne zhodnotíme jeho dosiahnutie, 

- využívame sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov, 

- žiakom zadávame samostatné práce , ktoré si vyžadujú aplikáciu teoretických poznatkov, 

- zadávame motivačné domáce úlohy - umožňujeme žiakom vybrať si z ponuky troch 

domácich úloh, 

- od žiakov žiadame prezentáciu domácich úloh, 

- od žiakov vyžadujeme hodné rozvrhnutie vlastnej práce , učíme ich plánovať , organizovať a 

vyhodnocovať svoju činnosť, 

- vo vhodných prípadoch umožňujeme žiakom realizovať vlastné nápady, 

- žiakom umožňujeme pozorovať , experimentovať , porovnávať výsledky a vyvodzovať 

závery, 

- učíme práci s chybou, 

- učíme trpezlivosti a povzbudzujeme, 

- pri hodnotení používame v zreteľnej prevahe prvky pozitívnej motivácie.  

Ideme príkladom - neustále si svojim ďalším vzdelávaním rozširujeme svoj pedagogický 

obzor.    

 

Stratégie smerujúce k rozvoju „sociálnych kompetencií“: 

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

cudzom jazyku, 

- podporujeme rôzne formy komunikácie na medzinárodnej úrovni v rámci Európy aj svete, 

- kladieme dôraz na kultúrnu úroveň komunikácie, 
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- podporujeme kritiku a sebakritiku, 

- pripravujeme žiakov na zvládnutie komunikácie s inými ľuďmi v obtiažnych a ohrozujúcich 

situáciách, 

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

- učíme žiakov asertívnemu správaniu sa a nonverbálnej komunikácii, 

- dôraz kladieme na tímovú prácu a kooperatívne vyučovanie, 

- vytvárame dostatočný priestor pre vyjadrovanie sa žiakov pri problémovom vyučovaní v 

komunitných kruhoch, 

- vytvárame dostatočný priestor pre možnosť samostatnej ústnej aj písomnej prezentácie – 

samostatná práca , projekty, referáty, riadené diskusie , komunitný kruh, 

- umožníme žiakom podieľať sa na príprave rozhlasových relácií, 

- vo vyučovaní uplatňujeme brainstorming, simuláciu , hranie rolí , 

- dôraz kladieme na zážitkové vyučovanie, 

- vyžadujeme uplatňovanie znalostí cudzieho jazyka / rozvoj komunikácie v druhom cudzom 

jazyku / , a to nielen pri vyučovaní ale aj pri výmenných návštevách , exkurziách , 

poznávacích zájazdoch , besedách, 

- vyžadujeme od žiakov uplatňovanie schopností komunikácie v rámci autentického učenia sa 

pri spoločenských akciách školy – akadémie , večierky, akcie školy, 

- zaraďujeme činnosti umožňujúce komunikáciu s rôznymi vekovými skupinami žiakov a s 

dospelou populáciou, / spolupráca a spoločné aktivity starších a mladších žiakov , spolupráca 

so žiakmi v špeciálnych triedach , s rodičmi, starými rodičmi , domovom dôchodcov a 

podobne./ 

Ideme príkladom – profesionálnym prístupom ku komunikácii so žiakmi , rodičmi, 

zamestnancami školy a širšou verejnosťou . Otvorene komunikujeme na kultúrnej úrovni , 

svoje názory opierame o logické argumenty. Netolerujeme ohováranie , nezdvorilosť. 

Pozitívne svoju školu a učiteľskú profesiu prezentujeme na verejnosti.    

 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie „uplatňovať základ matematického 

myslenia a prírodovedného myslenia“: 

- pri riešení problémov pomocou algoritmu zaraďujeme do vyučovania modelové príklady, 

- učíme žiaka k pozitívnemu postoju v matematike , ktorý je založený na rešpektovaní pravdy 

a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť, 

- vedieme žiaka k schopnosti komunikovať v matematickom jazyku , správne využívať 

argumentáciu, 

- praktickými cvičeniami naučíme žiakov používať a zaobchádzať s technickými nástrojmi , 

prístrojmi a údajmi, 

- podporujeme zvedavosť , záujem o etické a celosvetové otázky. 

Ideme príkladom - sami sa zaujímame o najnovšie výsledky vedy a techniky , ako i o nové 

vedecké zistenia v oblasti našej profesie    

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie v oblasti „informačných a komunikačných  
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technológií“ : 

- vyžadujeme od žiakov využívanie informačných technológií pre získavanie informácií aj pre 

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

- ako výstup z niektorých tém vyučovania vyžadujeme najrôznejším spôsobom spracované 

záverečné práce – power point , písomne , graficky pomocou obrazového vyjadrenia , podľa 

veku žiaka a druhu témy, následne požadujeme prezentáciu , obhajobu a počúvanie iných, 

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

najmä ich schopnosť posudzovať relevantnosť zdrojov a rozlišovať medzi skutočnosťou a 

virtuálnym svetom, 

- žiakom zadávame úlohy, ktorými rozvíjame kreatívny prístup pri práci s technológiami 

informačnej spoločnosti, 

- poukazujem na význam technológie informačnej spoločnosti. 

Ideme príkladom : systematicky sa zdokonaľujeme v oblasti využívania technológie 

informačnej spoločnosti , pedagogickú dokumentáciu tvoríme pomocou dostupnej technológie 

, internet využívame v príprave na vyučovanie i k osobnej potrebe. 

 

Stratégie smerujúce k rozvoju „kompetencie riešiť problémy“: 

- umožňujeme žiakom vytvárať hypotézy , pozorovať rôzne javy , hľadať ich vysvetlenie , 

uskutočňovať pokusy , overiť výsledok riešenia a zvážiť jeho uplatnenie v praxi, 

- vytvárame pre žiakov praktické problémové úlohy a situácie , pri ktorých je nutné riešiť 

praktické úlohy, 

- žiakom ponúkame úlohy, ktoré vyžadujú prepojenie znalosti viacerých vyučovacích 

predmetov aj využitie praktických zručností z rôznych oblastí ľudskej činnosti a teda aj 

viacero prístupov k riešeniu, 

- žiakom nebránime pri voľbe poradia vypracovania úloh, 

- priebežne monitorujeme ako žiaci prakticky zvládajú riešenie problémov v škole aj pri 

mimoškolských akciách. 

Ideme príkladom : učíme sa sami lepšie , s rozumom a nadhľadom riešiť rôzne problémové 

situácie v škole .   

 

Stratégie smerujúce k rozvoju „občianskych kompetencií“: 

- pravidlá správania sú každoročne vypracované na podmienky školy, 

- už od 1.ročníka vyžadujeme od žiakov spolupodieľanie sa na vytváraní pravidiel vlastnej 

triedy, 

- vyžadujeme od žiakov hodnotenie vlastného správania a správania spolužiakov, hľadanie 

spoločného riešenia pri nedoržaní pravidiel triedy či školského poriadku , vyžadujeme od 

žiakov prijatie zodpovednosti za dodržiavanie týchto pravidiel, 

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

prejavy rasizmu, xenofóbie a nacionalizmu, 

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

- netolerujeme nekamarátske správanie a odmietnutie žiadanej pomoci, 

- v škole pracuje žiacka samospráva – žiacky parlament, 

- obsah triednických hodín pripravuje spolu so žiakmi, 

- na prezentáciu vlastných názorov žiakov využívame komunitné kruhy, diskusné kruhy, 

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

- v činnostiach na to vhodných je žiakom poskytnutá možnosť vyjadriť svoje pocity, nálady, 

- primerane ich upozorňujeme na psychické a fyzické násilie, s ktorým sa stretávajú, 

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

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

- na konkrétnych príkladoch demonštrujeme pozitívne a negatívne prejavy správania sa ľudí, 

- exkurziami a vychádzkami do okolia umožňujeme žiakom vnímať spôsoby komunikácie 

medzi ľuďmi a vhodne ich napodobňovať, 

- organizujeme besedy z rôznych odvetví, 

- uskutočňujeme akcie pripomínajúce ľudové tradície – Veľká noc , Vianoce, Martinský 

lampáš, 

- organizuje vystúpenia pre verejnosť , zabezpečujeme účasť žiakov na akciách obce, 

vystupovania pre staršie a mladšie generácie, 

- zapájame žiakov do celoškolských projektových dní – Deň otvorených dverí , Deň detí, a 

pod., 

- prostredníctvom vzdelávacích poukazov ponúkame žiakom vhodné kultúrne aktivity ako aj 

aktivity s protidrogovou tematikou. 

Ideme príkladom : rešpektujem právne predpisy , vnútorné normy školy , plníme si príkladne 

svoje úlohy. Rešpektujeme osobnosť žiaka a jeho práva. Správame sa k žiakom , ich rodičom 

a ku svojim spolupracovníkom tak, ako si prajeme aby sa oni správali k nám . Budujeme 

priateľskú a otvorenú atmosféru v triede a škole.    

 

Stratégie smerujúce k rozvoju „personálnych kompetencií“: 

- minimalizujem používanie metódy frontálneho vyučovania, podporujeme skupinové formy a 

kooperatívne vyučovanie, 

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

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

vzájomne sa inšpirovať a učiť s cieľom dosiahnutia osobného maxima každého člena 

kolektívu, 

- učíme žiakov pracovať v tímoch, vnímať ich vzájomné odlišnosti ako podmienku efektívnej 

spolupráce, 

- rozvíjame schopnosť žiakov zastávať v tíme rôzne role, 

- učíme žiakov kriticky hodnotiť prácu svojho tímu , výsledok svojej práce , význam tímovej 

práce, 

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



                      Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa 

Inovovaný školský vzdelávací program 

 

potrebujú, 

- upevňujem u žiakov vedomie , že len spoluprácou možno najlepšie napĺňať osobné a 

spoločenské ciele, 

- podporujeme integráciu žiakov so ŠVVP do triednych kolektívov, 

- priebežne monitorujeme sociálne vzťahy v triede, 

- podporujeme koedukovanú výchovu detí vo vyučovaní, 

- učíme žiakov odmietať všetko, čo narušuje dobré vzťahy ,medzi žiakmi , medzi žiakmi a 

učiteľmi. 

Ideme príkladom : podporujeme spoluprácu všetkých členov pedagogického zboru a 

spoluprácu pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy. Rešpektujeme prácu , 

povinnosti a zodpovednosť ostatných. Nedelíme zbor na 1. a 2. stupeň. Uprednostňujeme 

záujmy školy, záujmy žiakov a oprávnené záujmy rodičov pred svojimi osobnými. Pomáhame 

svojim spolupracovníkom , učíme sa od nich , vymieňame si skúsenosti.    

 

Stratégie smerujúce k rozvoju „pracovných kompetencií“: 

- pestrou ponukou záujmových útvarov podnecujem u žiakov záujmovú činnosť a zmysluplné 

využívanie voľného času , čím zároveň rozvíjame kompetencie rozhodovania sa a 

zodpovednosti za organizovanie voľného času, 

- umožňujem žiakom samostatne zorganizovať podujatia a akcie mimo vyučovania, 

pripravovať akcie pre mladších spolužiakov, žiakov iných škôl a rodičov, 

- rôznymi formami / besedami, exkurziami , ukážkami / zoznamujeme žiakov s rôznymi 

profesiami a tým cielene ujasňujeme predstavy žiakov o reálnej podobe ich budúceho 

povolania a voľbe ich ďalšieho štúdia, 

- podporujeme žiakov pri tvorbe pomôcok na vyučovanie , vediem ich k prezentácii ich 

výsledkov pred žiakmi nižších ročníkov či iných škôl formou videokonferencií, 

- zapájame žiakov do tvorby školských projektov, 

- vyžadujeme od žiakov zhodnotenie vlastnej práce a práce spolužiakov , podávanie návrhov 

na zlepšenie vlastnej či kolektívnej práce, 

- využívame hranie rolí, diskusiu, skupinovú prácu , pokusy , experimenty, 

- ak je to možné namiesto modelových situácií vediem žiakov k riešeniu problémov priamo v 

teréne / obchody, verejné priestranstvá , les, rodina, laboratória /, 

- žiakov nikdy netrestáme prácou, 

- kvalitne odvedenú prácu vždy pochválime a žiakov vedieme k dodržiavaniu stanovených 

pravidiel , ochrane zdravia a k plneniu si povinností. 

Ideme príkladom : príkladne si plníme svoje pracovné povinnosti – nástupy na hodiny, 

príprava na vyučovanie .  

 

Stratégie smerujúce k rozvoju „kompetencií k iniciatívnosti a podnikavosti“: 

- podporujeme kreativitu žiakov , rozvíjame jeho schopnosť zmeniť myšlienky na skutky, 
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- učíme žiakov plánovať a organizovať si svoju prácu, 

- starších žiakov poverujeme vedením a starostlivosťou o mladších spolužiakov, 

- oceňujeme rôznymi formami pochvál kreativitu a iniciatívnosť žiakov, 

- aktivita na vyučovaní, domáca príprava žiakov nad rámec povinností , získavanie a 

prezentácia vedomostí mimo úloh stanovených učiteľom je priestorom pre učiteľa na 

vyzdvihnutie kreativity žiaka, 

- formujeme v žiakovi schopnosť postaviť sa za správnu vec , zastať sa slabších spolužiakov a 

tým budovať etický vzorec správania sa, 

- prácou v tímoch podporovať schopnosť žiakov viesť a organizovať kolektív, určovať silné a 

slabé stránky jednotlivých členov tímu metódou analýzy spoločnej práce , preberať osobnú 

zodpovednosť za výsledky spoločného diela, 

- podporujeme činnosť žiackeho a triedneho parlamentu pri organizovaní akcií, 

- pri získavaní informácií vedieme žiakov k účelnému využívaniu času stanovením si a 

dodržiavaním cieľa, nehľadať nepodstatné informácie , nezaoberať sa internetovými 

stránkami nepodstatnými pre školu, 

- využívaním mena a loga školy formovať u žiakov počas prezentácie školy na verejnosti a 

akciách poriadaných školou hrdosť na príslušnosť k spoločenstvu školy. 

Ideme príkladom : sme iniciatívni v hľadaní metód a foriem zdokonaľujúcich naše pôsobenie 

na žiaka , vo vytváraní priateľskej atmosféry v žiackom a pracovnom kolektíve . Problémy 

neobchádzame, ale tvorivým tímovým prístupom sa ich snažíme vyriešiť. Iniciatívne 

vyhľadávame možnosti vytvárania projektov na zabezpečenie lepšieho materiálneho a 

odborného vybavenia tried a učební školy.  

   

Stratégie smerujúce k rozvoju „kompetencií vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry“: 

- podporujeme účasť žiakov v súťažiach umeleckého zamerania, 

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

umelecké hodnoty , schopnosť vnímania národnej kultúry a jej rozdielnosti od kultúry iných 

národov, 

- vlastnou tvorivosťou učíme žiakov vyjadrovať svoje pocity a myšlienky, 

- podporujeme rozvoj umeleckej kreatívnosti žiakov ako možnosti ich profesionálneho 

zamerania, 

- prostredníctvom akadémií , školských vystúpení prezentujeme žiacku umeleckú tvorivosť 

všetkých druhov, 

- exkurziami na pamätné miesta a vlastným skúmaním historických koreňov rodiny, školy, 

obce, mesta rozširujeme vedomosti žiakov o národnom dedičstve a budujeme u žiakov hrdosť 

voči národným dejinám a vlasti, 

- kontaktmi so žiakmi iných škôl iných národov prostredníctvom projektovej činnosti a 

osobnými návštevami učíme žiakov vnímať kultúrnu jazykovú rozmanitosť v Európe, 

- u žiakov formujeme vedomie, že kultúrnosť vyjadrovania sa je znakom kultúrnosti  



                      Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa 

Inovovaný školský vzdelávací program 

 

osobnosti. 

Ideme príkladom : estetická úprava tried, chodieb, písomných dokumentov, prezentácia 

vlastných názorov na vnímané umelecké diela ako aj tvorba vlastných umeleckých diel sú 

znakom našej kultúrnosti. Vkusne dotvárame aj vonkajšie prostredie školy. 

 

2.9 Začlenenie prierezových tém 

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu (uvedené a rozpracované 

nižšie v tejto kapitole) alebo uvedené sú aj v učebných osnovách jednotlivých predmetov 

v ktorých sme navyšovali počet hodín. Sú významným prostriedkom k prekonávaniu 

izolovanosti výučby jednotlivých učebných predmetov, ktoré tvoria príslušnú vzdelávaciu 

oblasť. Prierezové témy sú výrazom komplexnejšieho prístupu k realizácii učebného obsahu, 

vrátane mnohostrannejších možností jeho prepájania. Prierezové témy nemajú vlastné 

vzdelávacie štandardy, sú rozpracované na úrovni cieľov. Prierezové témy priaznivo 

ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií žiakov. Môžu sa realizovať 

ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov alebo prostredníctvom samostatných 

projektov, seminárov, vyučovacích blokov, kurzov a pod. Účinnosť pôsobenia prierezových 

tém sa môže zvýšiť relevantnými mimoškolskými aktivitami. 

IŠVP pre primárne vzdelávanie vymedzuje spolu 8 prierezových tém: 

 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE  

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

MEDIÁLNA VÝCHOVA  

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA  

REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA  

VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU  

 

Spôsoby realizácie prierezových tém: 

 ako integrálna súčasť vzdelávacieho obsahu jednotlivých predmetov,  

 formou projektov, besied s psychológom, s pracovníkmi dopravného inšpektorátu, s hasičmi, 

s ochranármi, chovateľmi, pracovníkmi Slovenského červeného kríža,  

 formou kurzov - plaveckého a lyžiarskeho, exkurzií, didaktických hier a účelových cvičení,  
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  formou Školy v prírode,  

 formou návštev výstav,  

 formou rozhlasových vysielaní, formou záujmovej mimoškolskej činnosti,  

 starostlivosťou o interiér školy a areál školy,  

 účasťou na kultúrnych podujatiach,  na koncertoch, divadelných predstaveniach.  

V 1.až 4.ročníku budú realizované tieto prierezové témy formou kurzov: 

- Dopravná výchova - kurz 8 hodín(jún) 

- Ochrana života a zdravia - didaktické hry v prírode, 8 hodín(4 hodiny teoretická časť a 4 

hodiny praktická časť, jún) 

Ostatné prierezové témy budú začlenené do jednotlivých vyučovacích predmetov. 

 

2.9.1 Environmentálna výchova 

 

2.9.1.1 Charakteristika prierezovej témy  

Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov 

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

pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje 

sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím, kde 

sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne.  

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

Vzájomným prepojením, rozšírením, upevňovaním a systematizáciou vedomostí, špeciálnych 

návykov a zručností upozorňujeme žiakov na súvislosti medzi poznatkami, ktoré si už osvojili 

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

problémy. Pochopenie je základnou podmienkou aktívneho prístupu žiakov k efektívnej 

ochrane a udržateľnému stavu životného prostredia.  

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

kľúčových kompetencií predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt.  

Vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť poskytuje ucelený elementárny pohľad na okolitú 

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

životnému prostrediu. V maximálnej miere využíva priame pozorovanie žiakov okolitého 

prostredia, ktoré výrazne ovplyvňuje emocionálnu stránku osobnosti jedinca.  

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda zdôrazňuje pochopenie objektívnej platnosti základných 

prírodných zákonitostí, dynamických súvislostí od ekosystémov po biosféru ako celku,  
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Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb rieši problematiku vplyvu prostredia na vlastné zdravie a 

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

starostlivosti o životné prostredie pri organizovaní masových športových podujatí.  

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

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

udalosti. Komunikačné technológie podnecujú záujem o spôsoby riešenia ekologických 

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

republiky, krajín EÚ a sveta.  

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

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

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

kvalít životného prostredia.  

 

2.9.1.2 Špecifické ciele 

 Environmentálna výchova je v iŠkVP formulovaná prostredníctvom špecifických cieľov, ktoré 

má žiak postupne naplniť do konca vzdelávania I.stupňa. Cieľom uplatňovania tejto prierezovej 

témy je prispieť k tomu, aby žiak: 

 - osvojil si základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode vzhľadom na 

organizmy a   ich životné prostredie;  

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

- rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia;  

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

prostredia;  

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

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

prostredie. 

 

2.9.1.3 Prínos environmentálnej výchovy k rozvoju osobnosti žiaka  

a) v oblasti vedomostí, zručností a schopností:  

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

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

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

rôznych oblastiach sveta;  

 schopnosť pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú 

zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu;  
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 poskytovať vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné 

konanie a  postoje človeka k životnému prostrediu;  

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

a medzinárodnej úrovni;  

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

vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a 

výrobcu;  

 vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a 

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

stanoviská;  

 schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní 

a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce.  

b) v oblasti postojov a hodnôt  

 vnímať život ako najvyššiu hodnotu;  

 pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja 

ľudskej spoločnosti;  

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

 podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom 

praktickej výučby;  

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

estetických hodnôt prostredia;  

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

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

prostrediu;  

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

 

2.9.1.4 Tématické okruhy 

Ochrana prírody a krajiny:  

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

v ekosystéme lesa, negatívne dôsledky odlesňovania na životné prostredie).  

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

okolie polí),  

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

vodou),  

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

uhličitého),  

 tropický dažďový prales (druhová rozmanitosť, miznutie tropických dažďových 

pralesov a ich následky na ekologickú rovnováhu Zeme),  

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

aplikácia na miestne podmienky,  

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

rozhodnutí a činnosti ľudí v minulosti na súčasný stav životného prostredia ).  
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Zložky životného prostredia:  

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

nás a vo svete, čistenie odpadových vôd, spôsoby riešenia).  

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

ovzdušia).  

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

pôdy – odpadové skládky, priemysel, poľnohospodárstvo).  

 Zachovanie biodiverzity (význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie biologickej 

rovnováhy na Zemi a jej ochrana).  

Prírodné zdroje, ich využívanie, ochrana  

 Význam prírodných zdrojov pre človeka.  

 Obnoviteľné prírodné zdroje.  

 Neobnoviteľné prírodné zdroje.  

 Racionálne využívanie prírodných zdrojov vo vzťahu k udržateľnému rozvoju.  

 Využívanie alternatívnych zdrojov energie.  

Ľudské aktivity a problémy životného prostredia  

Poľnohospodárstvo a životné prostredie, doprava a životné prostredie 

 (význam, vývoj, energetické zdroje dopravy a ich vplyv na prostredie, druhy dopravy a 

ekologická záťaž, doprava a globalizácia).  

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

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

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

udržateľný rozvoj spoločnosti).  

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

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

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

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

nás , v EÚ a vo svete).  

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

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

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

Deň Zeme, Deň životného prostredia OSN...).  

Vzťah človeka k prostrediu  

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

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

Náš životný štýl (spotreba vecí, energie, odpady, vplyv na prostredie).  
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Lokálne a globálne ekologické problémy (príklad problému, jeho príčina, dôsledok , 

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

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

spôsoby ochrany zdravia, environmentálne zdravie) nerovnomernosť života na Zemi 

(rozdielne podmienky prostredia a rozdielny spoločenský vývoj na Zemi, príčiny a dôsledky 

globálnych ekologických problémov a princípy udržateľnosti rozvoja).  

 

2.9.1.5 Spôsob realizácie prierezovej témy 

Enviromentálna výchova sa bude realizovať ako súčasť učebného obsahu vyučovacích 

predmetov vymenovaných nižšie. 

K jednotlivým vyučovacím predmetom sú uvádzané ciele, obsahové a výkonové štandardy 

vzťahujúce sa k environmentálnym témam. Vzhľadom na rozsah témy nie sú uvádzané pri 

každom vyučovacom predmete obsahové štandardy (pojmy, ktorých význam majú žiaci 

ovládať).  

PRVOUKA  

vybrané výkonové štandardy – žiak dokáže: 

 - vysvetliť význam maskovania živočíchov v prostredí,  

- triediť živočíchy podľa toho, čím a ako sa pohybujú a tieto informácie dať do súvislosti s 

tým, kde a ako živočíchy žijú,  

- vysvetliť, aký význam má voda v pôde a ako sa to týka človeka,  

- uviesť päť príkladov rôznych prostredí a k nim príklady rastlín tu žijúcich,  

- vysvetliť na príkladoch, ako sa rastliny prispôsobujú svojim tvarom a spôsobom života 

podmienkam, v ktorých žijú,  

- vysvetliť, ako sú rastliny závislé od neživého prostredia,  

- vysvetliť význam tvorby živočíšneho spoločenstva,  

- opísať spôsob života včiel a mravcov,  

- uviesť medzi živými súčasťami živočíchy, ktoré žijú v pôde a dýchajú vzduch prítomný v 

pôde,  

- uviesť, že z pôdy sa do vody prítomnej v pôde uvoľňujú rôzne látky, ktoré potom rastliny 

prijímajú koreňmi a využívajú ich na svoj rast,  

-skúmať rozpúšťanie látok vo vode,  

- porozprávať o javoch v krajine, ktoré sú pri cestovaní zaujímavé (atrakcie, pamiatky, príroda 

a i.),  
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PRÍRODOVEDA  

vybrané ciele – žiaci:  

• spoznávajú životné prostredie a pozorujú zmeny, ktoré sa v ňom dejú, 

 • chápu význam výsledkov vedy pre každodenný život a objektívne posudzujú pozitívne a 

negatívne vplyvy vedy a technológií na prírodu a celkové životné prostredie,  

• citlivo pristupujú k živej prírode,  

vybrané výkonové štandardy – žiak dokáže:  

- hodnotiť význam stromov (lesa, dreva) pre človeka,  

- ripraviť z liečivých bylín odvar a výluh a vysvetliť medzi nimi rozdiel,  

- opísať vzťah vybraných živočíšnych druhov k prostrediu, v ktorom žijú, 

 - že vzduch je potrebný pre život mnohých organizmov,  

- opísať les ako spoločenstvo rastlín a živočíchov, ktoré sú vzájomne na sebe závislé,  

- vysvetliť, že rastliny, ktoré žijú v blízkosti vodných zdrojov vyžadujú väčšie množstvo 

vody, v inom prostredí by neprežili,  

-  vysvetliť, že voda je prostredím pre život mnohých živočíchov,  

-  že niektoré rastliny sú na pokraji vyhynutia, preto sú zákonom chránené,  

-  vysvetliť narušenie rovnováhy potravového reťazca pri vyhynutí určitej rastliny  

- vysvetliť, čo sa môže stať, ak úplne vyhynie niektorý živočíšny druh,  

-  uvažovať o vzťahoch medzi rastlinami, živočíchmi a prostredím,  

-  zvážiť, aké podmienky by musela mať planéta na to, aby na nej človek prežil, 

 

VLASTIVEDA  

vybrané výkonové štandardy – žiak dokáže:  

- vytvoriť zoznam desiatich prírodných divov Slovenska.  

 

Konkrétne úlohy v aktuálnom školskom roku sú rozpracované v Koncepcii 

environmentálnej výchovy. 
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2.9.2 Mediálna výchova          

Nevyhnutnosť zavedenia mediálnej výchovy do nášho systému výchovy a vzdelávania 

vyplynula z faktu, že média a masmédiá sa v čoraz väčšej miere stávajú silným socializačným 

a výchovno-vzdelávacím prostriedkom. Svojimi produktmi výrazne vplývajú na správanie              

jedinca a spoločnosti, utváranie životného štýlu a kvalitu života vôbec. Informácie ponúkané a 

sprostredkovávané médiami majú rôznorodý charakter, vyznačujú sa svojbytným vzťahom k 

realite a sú vytvárané s rôznymi zámermi, často krát manipulatívnymi. Médiá svojimi 

produktmi jednak sprostredkovávajú podnety, ktoré pozitívne formujú osobnosť dieťaťa, ale 

na druhej strane sú aj prostriedkom ohrozenia ich zdravého vývinu. Deti často nedokážu 

adekvátne s médiami a ich produktmi zaobchádzať, filtrovať a selektovať z nich to pozitívne, 

chrániť sa pred ich negatívnymi vplyvmi, čo sa stáva úlohou mediálnej výchovy. Existuje veľa 

rôznych definícií mediálnej výchovy. Mediálna výchova je praktické vyučovanie zacielené na 

budovanie mediálnej kompetencie, chápanej ako kritický a rozlišujúci postoj voči médiám s 

cieľom vychovať emancipovaných občanov, schopných vytvoriť si svoj vlastný názor na 

základe prijatých informácií. 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. Na základe získaných 

vedomostí o médiách ( ich funkciách a fungovaní) potrebných pre získanie kritického odstupu 

od nich, dokázať prehodnotiť svoj vzťah k nim, reflektovať svoje návyky využívania médií, 

maximálne využívať pozitívny prínos ich produktov k rozvoju svojej osobnosti ako aj 

eliminovať ich negatívne vplyvy na svoju osobnosť.  

Dôležitou úlohou mediálnej výchovy na 1. stupni je vychádzať z bezprostredných skúseností 

žiakov s médiami a vytvoriť pre žiakov príležitosti na ich spracovanie. 

 

2.9.2.1 Ciele mediálnej výchovy na 1. stupni ZŠ 

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

- uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti;  

- pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov(   

manipulácia, neprimerané násilie a i.),  

- osvojil zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných 

mediálnych produktov;  

- nadobudol základy zručností potrebných na využívanie médií. 

- získal základnú orientáciu v druhoch, vo funkciách médií a v ich produktoch, ako aj v ich 

vplyve na detského príjemcu ( poslucháča, diváka, čitateľa…). Žiak by si mal vedieť 

uvedomiť s ktorými médiami prichádza každodenne do kontaktu, ako naň vplývajú 
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- formoval vlastný názor na média a ich posolstvá ( na základe poznania, interpretácie , 

hodnotenia a tvorby jednoduchých mediálnych produktov ). 

Mediálna výchova sa zaraduje medzi interdisciplinárne odbory na hranici medzi humanitnými 

vedami, pedagogikou, psychológiou a masmediálnymi štúdiami. Preto je jej vyučovanie 

pomerne zložité. 

 

2.9.2.2 Spôsob realizácie prierezovej témy 

Mediálna výchova sa bude realizovať ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov 

vymenovaných nižšie. 

 

2.9.2.3 Tematický VVP 

 

Téma Čo je médium 

 

Vzdelávacia 

oblasť / 

vyučovací 

predmet 

Jazyk a komunikácia / Slovenský jazyk a literatúra 

Kultúra a umenie / Výtvarná výchova 

 

Obsahový 

štandard 

Druhy médií a masmédií ( printové – noviny, časopisy... elektronické -  

televízia, rozhlas...digitálne ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkonový 

štandard 

Žiak dokáže: 

- identifikovať základné druhy médií s ktorými prichádza do kontaktu 

počas osobnej histórie a počas každodenného života, 

- rozpoznať, čo je médium a čo masmédium, 

- charakterizovať jednotlivé druhy médií, 

- popísať, do ktorých oblastí života médiá vstupujú a ako nás môžu 

formovať, 

- pochopiť, ako médiá ovplyvňujú každodenný život (individuálny, 

rodinný, spoločenský,...), 

- uvedomiť si vplyv médií na štrukturovanie a usporiadanie denných 

aktivít a celého dna, 

- ohodnotiť obľúbený film, obľúbenú knižku, 
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- komunikovať, odpovedať na otázky (rozvoj komunikačných 

schopností). 

 

 

 

 

Aktivita 1 

Variant 1 : Učiteľ si pripraví obrázky, resp, výstrižky rôznych druhov 

médií a rozdá ich žiakom. Žiaci sa na základe obrázkov z pracovných 

listov rozhodujú, ktoré z obrázkov je médium. Nasleduje riadená 

diskusia s otázkami: Prečo som označil/a daný obrázok ako médium? 

Kto ho ešte označil ako médium? Kto ho neoznačil a prečo? 

Ktorý obrázok je najjednoduchší a ktorý naopak najzložitejší 

pre rozhodovanie? 

V nasledujúcej aktivite sa žiaci bez bližšej špecifikácie pokúsia rozdeliť 

médiá do 2 skupín, pričom nasleduje diskusia zameraná na ich 

rozhodovací proces podľa čoho rozdelili obrázky. Na záver diskusie 

nasleduje vysvetlenie pojmu a základných druhov médií 

(interpersonálne, masové). 

Variant 2: Na hodine výtvarnej výchovy žiaci namaľujú rôzne druhy 

médií, ktoré poznajú a ktoré využívajú. Nasleduje diskusia a vysvetlenie 

pojmu médium, aké druhy médií existujú, aký vplyv 

na nás majú a pod. Aktivita môže byt ukončená súťažou o najkrajší 

obrázok. 

Časová dotácia: 1 – 2 vyučovacie hodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivita 2 

Učiteľ si pripraví obrázky (výstrižky z časopisov jednotlivých médií – 

TV,  rádioprijímač, CD prehrávač, videoprehrávač, DVD prehrávač, 

fotoaparát, kamera, mobil, osobný počítač. Deťom ukazuje na jednotlivé 

médiá a pýta sa čo to je, čo o ňom vedia povedať. 

Napr. ukáže na rádioprijímač alebo TV a kladie nasledovné otázky: 

Čo je to? Na čo nám to slúži? Čo nám to prináša? Aké informácie? 

Čo môžeme prostredníctvom nich počuť, vidieť...? 

Aké médiá máte doma? Aký je Tvoj obľúbený TV – program, 

rozprávka, film a pod.? Prečo? Máš svoju obľúbenú knižku? Aká je 

Tvoja obľúbená knižka? Prečo?...Rozprávaš sa s rodičmi o tom, čo si 

videl/a v TV, počul/a v rozhlase? 
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Následne si môžu pozrieť ukážku z obľúbenej rozprávky (napr. Tom 

a Jerry) – nasleduje diskusia, čo sa mi páčilo a prečo? Co sa mi 

nepáčilo a prečo? Ako sa asi cítili rozprávkové postavy? Ucitel 

vyzdvihne kladné príklady a vysvetlí záporné javy – poukáže 

na nebezpečenstvá sledovania nevhodných filmov...strach, a pod. 

Časová dotácia: 1 – 2 vyučovacie hodiny 

Materiálno-

didaktické 

prostriedky: 

- obrázky, výstrižky z novín, časopisov, papier, farebné 

ceruzky... 

 

 

Téma: 

 

Čo je reklama? 

Vzdelávacia 

Vzdelávacia 

oblasť / 

vyučovací 

predmet 

Jazyk a komunikácia / Slovenský jazyk a literatúra 

Kultúra a umenie / Výtvarná výchova 

Obsahový 

štandard 

Reklama, druhy reklamy, ciele reklamy, podstatné znaky reklamy 

 

 

Výkonový 

štandard 

Žiak dokáže: 

- charakterizovať co je reklama, 

- rozoznať ( na príkladoch) základné druhy reklamy, 

- sformulovať krátky reklamný text, 

- posúdiť hodnovernosť reklamy - uvedomiť si akým spôsobom je 

reklama v médiách zastúpená a pochopiť jej ciele, 

- vytvoriť jednoduchý reklamný produkt ( plagát, leták...), 

- zadefinovať pojem plagát, 

- pozná jeho využitie. 

 

 

V úvode hodiny učiteľ premietne resp. ukáže krátku reklamu. Nasleduje 

diskusia: 
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Aktivita 1 

Otázky : Čo je reklama? S akou reklamou si sa dnes už stretol (v TV, v 

časopise, v novinách, v rozhlase, cestou do školy)? Aká to bola 

reklama? Učiteľ vyzve žiakov aby sa zamysleli nad tým, ako nás 

reklama sprevádza, ako sme neustále vystavení jej pôsobeniu. 

Následne učiteľ vysvetlí, čo to reklama je, aké poznáme druhy a čo je jej 

cieľom. V ďalšej časti vyučovacej hodiny učiteľ premietne niekoľko 

reklamných spotov, resp. ukážky reklám z novín či časopisov. Na tabuli 

zhrnie odpovede žiakov na otázku: Čo vás na reklame najviac zaujalo? V 

priebehu diskusie na záver sa žiaci spoločne pokúsia zhodnotiť, ktorá 

reklama bola najzaujímavejšia a prečo. Cieľom diskusie by malo byt 

uvedomenie si, že reklama v médiách nie je založená iba na popise 

produktu, ale hlavne na získanie pozornosti. 

 

 

Časová dotácia 1 vyučovacia hodina 

Materiálno-

didaktické 

prostriedky: 

- ukážky reklamných spotov a pod., 

- písacie potreby, papier 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivita 2 

Tvorba reklamného sloganu : 

V úvode hodiny učiteľ vysvetlí čo je to reklamný slogan. Učiteľ môže 

premietnuť resp. ukázať niekoľko príkladov najčastejšie používaných 

sloganov. 

Nasledujú otázky: Povedzte jeden reklamný slogan. Aké ešte poznáte 

slogany. Ktorý sa vám páči najviac? Prečo? Ktorý sa vám nepáči. 

Nasleduje tvorba sloganu žiakmi v skupinách. Učiteľ môže ponúknuť 

témy ( napr. na propagáciu čítania kníh, a pod. ), alebo výber sloganu 

ponechá na žiakoch. Po splnení úlohy nasleduje prezentácia v triede a 

diskusia: Bolo ťažké vymyslieť slogan? Prečo? Čo myslíte, prečo sa 

vymýšľajú slogany? Učiteľ vysvetlí, čo je ich hlavným cieľom. 

Na ďalšej vyučovacej hodine sa deti pokúsia k víťaznému sloganu 

nakresliť jednoduchý plagát resp. leták. Učiteľ môže úlohu zadať formou 

súťaže. Nasleduje diskusia s podobnými otázkami ako 

v predchádzajúcom cvičení. Učiteľ vysvetlí čo je to plagát, aké je jeho 
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využitie... 

Časová dotácia 1 – 2 vyučovacie hodiny 

Materiálno-

didaktické 

prostriedky: 

- ukážky reklamných spotov a pod., 

- písacie potreby, papier 

 

 

Téma: Môj obľúbený ( rozprávkový ) hrdina 

Vzdelávacia oblasť / 

vyučovací predmet 

Jazyk a komunikácia / Slovenský jazyk a literatúra 

Obsahový štandard Filmová rozprávka, jej podstatné znaky, charakteristika.... 

Výkonový štandard Žiak dokáže: 

- definovať pojem rozprávka, 

- rozlíšiť podstatné znaky rozprávky, 

- vie vlastnými slovami interpretovať obsah rozprávky, 

- žiak dokáže odlíšiť skutočnú a filmovú realitu (mediálne 

prezentovaného hrdinu od reálneho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivita 1 

Žiaci sa v menších skupinách pokúsia charakterizovať pojem 

hrdina podľa svojich predstáv), z hľadiska nasledovných 

aspektov – výzor, 

vlastnosti, povolanie a pod. Nasleduje zverejnenie v rámci 

triedy, kedy ucitel zapisuje odpovede žiakov na tabulu. 

Nasleduje diskusia  a vysvetlenie stereotypov a skutočnosti, 

že hrdina nemusí byt vždy dokonalý, krásny, úspešný, 

bohatý..., ako ho veľakrát prezentujú médiá. Aktivita môže 

začať alebo končiť premietnutím filmovej ukážky (rozprávky 

– Tom a Jerry, alebo aktuálne najsledovanejšej rozprávky, 

filmu a pod. ). 

Námety na diskusiu: 

- Akými charakterovými vlastnosťami sa vyznačuje hlavný 

hrdina? 

- Čo sa mi na ňom páči, čo nepáči a prečo? 

- Ako by som jednal/la na jeho mieste? 
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- Čo je na postave a jej správaní reálne ( s čím sa môžem 

stotožniť), čo nereálne...? 

- Vyznačovala sa postava vlastnosťami, ktoré by som chcel/la 

mat? A prečo? 

- Aký je tvoj obľúbený hrdina a prečo?... 

 

V spoločnej diskusii učiteľ vysvetlí, ako sú hrdinovia 

v médiách prezentovaní a prečo? Aké prostriedky sa na to 

využívajú... 

V rámci etickej výchovy sa zamerať na etiku správania sa 

filmového hrdinu resp. neetické prvky v správaní filmového  

( rozprávkového ) hrdinu, poukázať na následky takéhoto 

správania. 

Časová dotácia: 1 vyučovacia hodina 

Materiálno-didaktické 

prostriedky: 

- papier, písacie potreby 

 

 

 

Téma: Ja a počítač ( internet ) 

Vzdelávacia oblasť / 

vyučovací predmet 

Matematika a práca s informáciami / Informatická výchova 

Jazyk a komunikácia / Slovenský jazyk a literatúra 

Kultúra a umenie / Výtvarná výchova 

 

Obsahový štandard 

Internet ako zdroj informácií a zábavy. Detské webové 

stránky. Rizika nebezpečenstvá na internete. Zásady 

správania sa v prostredí 

internetu. 

 

 

 

 

Žiak dokáže: 

- dokázať charakterizovať internet, 

- pochopiť využitie internetu pri učení sa, ale aj ako zdroja  

zábavy, rozpoznať vhodné detské webové stránky 



                      Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa 

Inovovaný školský vzdelávací program 

Výkonový štandard  – vzdelávacie, zábavné, náučné, 

- pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a 

hodnotiaci i 

postoj k dostupným informáciám, 

- ovládať zásady správania sa v prostredí internetu a 

dokázať sa 

bezpečne správať vo virtuálnom svete , – rozumieť 

rizikám, 

ktoré sa tu nachádzajú, 

- vytvoriť jednoduchý multimediálny projekt ( pozvánku, 

oznam, 

plagát, príbeh, reklamu ) 

Aktivita 1 Práca s rozprávkami www.ovce.sk ( pozri metodiku na 

http://www.zodpovedne.sk/download/metodika_OVCE.pdf 

) 

Časová dotácia: 1 – 2 vyučovacie hodiny 

Materiálno didaktické 

prostriedky: 

- počítač s pripojením na internet, 

- dataprojektor. 

 

 

2.9.3 Multikultúrna výchova 

Zmysel prierezovej témy: Tradičná kultúrna rozmanitosť Slovenska sa prehlbuje vďaka 

otváraniu slovenskej spoločnosti s pomocou médií, vďaka voľnejšiemu pohybu osôb a 

rozvoju turistiky. Pomáha aj medzinárodná spolupráca, migrácia príslušníkov blízkych i 

vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr. Pestrosť kultúr v rámci jednotného právneho 

systému je dôležité zachovať, aby sa prehlboval humanistický a tvorivý charakter kultúry 

Slovenskej republiky. Kultúrne prostredie Slovenska bolo a je často hlboko tolerantné voči 

príslušníkom iných kultúr, stále je však poznačené aj neznášanlivosťou.  

Hodnoty: 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.  

Metódy: Pre multikultúrnu výchovu sú vhodné hlavne zážitkové, skúsenostné metódy 

vyučovania, aby škola prehlbovala skúsenosti s kultúrnou rôznorodosťou. V primárnom 

vzdelávaní rozvíja multikultúrna výchova všeobecnú otvorenosť detí voči odlišnému 

vnímaniu sveta. Kladie aj základy pre budúce samostatné kritické myslenie žiakov.  
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Pri realizácii multikultúrnej výchovy je nevyhnutné rešpektovať lokálne podmienky a je vhodné 

spolupracovať s inými verejnými, štátnymi i mimovládnymi organizáciami v regióne. Svoje 

ciele napĺňa v celej spoločnosti, nielen v regiónoch, kde žijú menšiny. Výchovno-vzdelávacia 

činnosť školy v oblasti multikultúrnej výchovy je efektívna najmä vtedy, ak sa celé prostredie 

a atmosféra školy rozvíjajú ako systémy citlivé na kultúrne špecifiká. 

 

2.9.3.1 Ciele multikultúrnej výchovy  

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

- rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti; 

 -  spoznával rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry; 

 -  akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;  

-  uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí, 

-  vnímal vlastné emocionálne a sociálne väzby na kultúru blízkeho i vzdialenejšieho okolia,  

- bol motivovaný k tvorivosti v interakcii s druhými ľuďmi, hlavne so slabšími  

a znevýhodneným,  

-  rozvíjal tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr, ale súčasne      zachovávať ich   

povedomie príslušnosti k vlastnej kultúre,  

- rozvíjal sebareflexiu, ktoré vo vyšších ročníkoch primárneho vzdelávania vedie k   

uvedomeniu si koreňov a premien vlastnej kultúrnej identity,  

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

prísť do styku,  

- rozvíjal schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou, schopnosť komunikovať a 

spolupracovať s nositeľmi iných kultúr v bezpečnom prostredí.  

 

2.9.3.2 Spôsob realizácie prierezovej témy 

Mediálna výchova sa bude realizovať ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov. 

 

2.9.4 Dopravná výchova 

Zámerom Dopravnej výchovy – výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke 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. Úlohou dopravnej výchovy v škole je postupne 

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

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

učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských dopravných ihriskách alebo v  
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bezpečných priestoroch v okolí školy.  

 

2.9.4.1  Charakteristika predmetu 

 

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

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

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

prepravy, vodič motorového vozidla a pod. Doprava je neodmysliteľnou súčasťou života 

každého človeka. 

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

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

záporných stránok. Jednou z najzávažnejších negatívnych stránok od samých začiatkov 

vzniku automobilizmu až po dnešok to boli a sú dopravné nehody. S rozvojom motorizmu sa 

ich počet zvyšuje. Pri dopravných nehodách dochádza k stratám na životoch, k ťažkým 

úrazom, často s trvalými následkami. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých 

účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. 

   Akýkoľvek druh pohybu v cestnej premávke je nemysliteľný bez adekvátneho poznania 

a rešpektovania pravidiel cestnej premávky, teda platných všeobecne záväzných právnych 

predpisov pre túto oblasť, učebný predmet a nepriamo celá vzdelávacia sústava pripravuje 

ľudí na život v premávke na pozemných komunikáciách. V tejto súvislosti je potrebné 

zdôrazniť, že škola je základnou a najdôležitejšou zložkou tohto systému. Základné 

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

situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. 

   Učivo predmetu Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov 

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

intelektuálne, fyzické a psychické vlastnosti žiakov. Úlohou dopravnej výchovy v školách je 

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

cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov 

motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských 

dopravných ihriskách (ďalej len DDI) alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. 

Vekové kategórie žiakov a zameranie: 

1) Od 6 do 9 rokov: problematika chodca, problematika cyklistu začiatočníka (1. - 3. ročník) 

2) 10 rokov: problematika cyklistu, taktika, hodnoty a postoje účastníka cestnej premávky 

(4.ročník ), 

 

1. stupeň ZŠ 

a) 1.- 3. ročník (6 - 9 rokov - chodec) 

b) 4. ročník (10 rokov - cyklista) 

 

2.9.4.2 Ciele dopravnej výchovy  

 

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

oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú. Je prirodzené, že nie pri každej téme sú 

v rovnakej miere rozvíjané všetky tri zložky osobnosti žiaka. Vyučujúci má dbať o to, aby na 

úkor osvojenia jednotlivých faktov a zručností nezanedbal rozvíjanie osobnosti žiaka z tejto 

oblasti do takej miery, ako ho umožňujú jeho osobné dispozície, vek, fyzická vyspelosť, atď. 

Cieľom uplatňovania prierezovej témy Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej 

premávke je prispieť k tomu, aby žiak: 
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a) pochopil funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými     

právnymi predpismi na veku primeranej úrovni, 

b) osvojil si zásady, nadobudol spôsobilosti a praktické zručnosti bezpečného pohybu v 

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

c)pochopil význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 

premávke a prakticky zvládol základné úlohy údržby bicykla;  

d) uvedomil si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky. 

 

V priebehu vyučovania je potrebné vytvárať tieto kompetencie: 

1. Poznať dopravné značky a riadiť sa podľa nich. 

2. Bezpečne chodiť po chodníku a po ceste. 

3. Brať ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky. 

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

5. Zavolať alebo poskytnúť pomoc pri dopravnej nehode. 

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

7. Ovládať bezpečnú jazdu na bicykli. 

 

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

osvojenia si rôznych poznatkov a pravidiel cestnej premávky aj nadobudnutie konkrétnych 

zručností, ale aj návodov na riešenie určitých dopravných situácií. Z uvedeného dôvodu 

obsah vzdelávania členíme do nasledovných oblastí a veku primerane ho spracovávame pre 

jednotlivé kategórie žiakov. 

 

 

2.9.4.3 Spôsob realizácie prierezovej témy 

Dopravná výchova sa bude realizovať ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov 

(hlavne prvouka a vlastiveda) ale aj ako dvojdňový kurz v objekte školy a jej okolí v mesiaci 

jún(na detskom dopravnom ihrisku – ak to je možné v rámci praktickej časti kurzu).  

 

2.9.4.4 Organizačné formy a metódy vyučovania 

 

Z hľadiska riadenia vyučovania a uplatňovania vyučovacích metód budeme používať nové 

hravé a zážitkové spôsoby práce so žiakmi. Budeme napr. využívať prácu s omaľovánkami, hry 

zamerané na skvalitnenie prijímania a rozlišovania zmyslových vnemov, tvorbu dopravných 

kalendárov . 

Mimoriadne dôležitú úlohu má nácvik vhodného a bezpečného dopravného správania 

v simulovaných i reálnych dopravných situáciách(DDI a kurz). 

Pri praktickom výcviku  učitelia  nechajú priestor samotným žiakom na  pozorovanie správania 

sa a konania svojich spolužiakov, odôvodňujú svoje hodnotenia. Len tak si zosobnia návyky 

bezpečného správania. V tomto veku je potrebné žiakov upozorniť aj na trestno-právnu 

zodpovednosť. 

Veľmi dôležitá je aj problematika vlastného usmerňovania procesov správania sa žiaka. Otázky 

auto regulácie správania sú tesne späté s problémom výchovy a vzdelávania, s problémom 

prevzatia a zvnútornenia morálnych a iných svojich cieľov i hodnôt a noriem spoločnosti. Auto 

regulácia je základom disciplíny a prevencie zlyhania. Ide o sebariadenie, 
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sebausmerňovanie nielen správania, ale aj myslenia a cítenia či prežívania. V tejto súvislosti 

je dôležité využívať vo vyučovaní dopravnej výchovy metódy auto regulácie a sebariadenia. 

Vo vyučovaní dopravnej výchovy by sa mali vo väčšej miere využívať informačné a 

komunikačné technológie. Využitie digitálnych programov vo výučbe má svoje miesto, pretože 

žiak aktívne prijíma nové informácie tým, že musí riešiť rôzne zložité situácie a navyše hravým 

spôsobom sa u neho rozvíja digitálna gramotnosť. 

Dôležitou súčasťou dopravnej výchovy žiakov základných škôl je osvojenie si poznatkov, ale 

aj nadobudnutie zručností a návykov súvisiacich s poskytovaním prvej 

pomoci zraneným osobám pri dopravnej nehode. 

Ďalšou veľmi dôležitou súčasťou dopravnej výchovy je príprava žiakov k skutočnosti, že „na 

ceste nie sú sami“ – čo vedie k potrebe kooperácie medzi účastníkmi cestnej premávky a k 

potrebe dokázať predvídať správanie iných účastníkov vrátane ich chýb. 

Tieto zručnosti môžu žiaci nadobudnúť prostredníctvom DH v 1. - 4. ročníku základných škôl. 

Používaním činnosti DDI sa vytvoria podmienky na osvojenie si  vedomostí a získanie 

potrebných zručností v oblasti poskytovania prvej pomoci aj v rámci praktického výcviku na 

DDI, na ktorých by mali pôsobiť aj pracovníci Slovenského červeného kríža (ďalej len "SČK") 

- metodici v poskytovaní prvej pomoci. 

 

 

2.9.4.5 Obsah tematických celkov v 1. až 4. ročníku základnej školy: 

 

1. Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky. 

2. Dopravné značky a zariadenia. 

3. Praktické cvičenia. 

4. Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi. 

5. Podmienky premávky na cestách. 

6. Technické podmienky prevádzky dopravných prostriedkov. 

   

 

1.ročník 

 

 Prírodoveda,  

kurz (4h teoretická časť+ 4h praktická časť) 

 

Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky 

 

Hodnoty a postoje žiaka 

ako účastníka cestnej 

premávky 

Obsah ,obsahový štandard Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Kultúrne správanie 

sa na chodníku. 

Dbať o čistotu 

chodníkov. 

Pozorne sa správať 

voči iným 

chodcom. 

Chôdza po chodníku – chôdza po 

pravej 

strane chodníka; vyhýbanie vpravo; 

prechádzanie vľavo; plynulá 

premávka po chodníku (napr. 

nezdržovanie ostatných chodcov 

vytváraním 

Žiaci rozlišujú 

vozovku 

a chodník. Vedia, 

čo je križovatka, 

ako sa prechádza, 

poznajú význam 

svetelných 
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Viesť žiakov 

k disciplinovanému 

a bezpečnému 

pohybu po 

chodníku, 

v obytnej a pešej zóne, pri 

prechádzaní cez 

cestu a križovatku. 

skupiniek); sústavné (alebo neustále) 

sledovanie premávky (nebezpečenstvo 

hroziace z vozovky, z prejazdov, z 

parkoviska, správanie   sa v obytnej a 

pešej zóne, použitie chodníka 

vedeného iba po jednej strane ulice. 

Prechádzanie cez cestu a križovatku - 

pravidlá prechádzania cez cestu, 

svetelné signály bezpečné 

prechádzanie cez križovatku (cestu) 

riadenú svetelnou signalizáciou; 

Pohyb na bicykli 

– samostatný pohyb na bicykli v 

obytnej zóne, 

bezpečná jazda na bicykli v obytnej 

zóne. 

znamení a správne 

na ne reagujú. 

Poznajú 

najbezpečnejšiu 

cestu z domu do 

školy. 

 

 

Poznajú 

nebezpečenstvo 

vybiehania na 

cestu (spoza 

stojaceho auta, 

autobusu, 

električky atď.). 

 

 

Dopravné značky a zariadenia 
 

Hodnoty a postoje žiaka 

ako účastníka cestnej 

premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Žiak chápe zmysel 

svetelných 

signálov   a vie sa nimi 

samostatne 

riadiť.Pozná a rešpektuje 

vybrané dopravné 

značky. 

Rozdelenie podľa významu 
Výstražné: Pozor deti. 

Zákazové: Zákaz vstupu chodcov. 

Príkazové: Cestička pre chodcov, 

Iný príkaz (s 

nápisom na značke Prejdi na druhú 

stranu 

a podobne). 

Informatívne: Hlavná cesta, 

Priechod pre 

chodcov, označenie zastávky 

verejnej hromadnej 

dopravy – električky, autobusu, 

trolejbusu, Obytná 

zóna, Koniec obytnej zóny, 

Parkovisko. 

Priečne čiary: Priechod pre chodcov. 

Svetelné signály: Signál pre chodcov 

so 

znamením „Stoj“, Signál pre 

chodcov so 

znamením „Voľno“ , Signály – 

zelená, oranžová, 

červená. 

Žiaci poznajú 

najdôležitejšie 

dopravné značky 

pre chodcov a bicyklistov; 

všímajú si na 

ktorých miestach 

v obci, v meste 

a v jeho okolí sú 

umiestnené 

a prečo. 
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Praktické cvičenia 

 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Pomoc telesne 

postihnutým 

chodcom. 

Chôdza po pravej strane 

chodníka, stretávanie sa 

chodcov, obchádzanie pomaly 

idúcich chodcov 

alebo prekážky, prechádzanie 

cez cestu neriadenú 

i riadenú svetelnou 

signalizáciou. 

Žiak vie, že po 

chodníku sa chodí 

po pravej strane. 

 

 

Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi 

 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Ohľaduplné 

správanie sa voči 

ostatným 

chodcom 

a účastníkom 

cestnej premávky. 

Určenie a vyhľadanie 

najbezpečnejšej trasy na 

dosiahnutie nejakého cieľa v 

okolí školy alebo 

v meste. 

Nácvik „účasti v cestnej 

premávke“ len 

v sprievode dospelých alebo v 

skupinách. 

Žiak si vie určiť 

cieľ svojej cesty a 

zvoliť čo 

najbezpečnejšiu 

cestu k jeho 

dosiahnutiu. 

 

 

Podmienky premávky na cestách 

 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min.  štandard 

Ohľaduplné 

správanie 

účastníkov cestnej 

premávky. 

Druhy ciest: hlavná a vedľajšia, 

diaľnica, 

hustota premávky, dopravná 

"špička", špeciálne 

cesty a pásy určené chodcom. 

Žiak dokáže 

rozlišovať hlavú 

cestu od 

vedľajšej. 
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Technické podmienky prevádzky dopravných prostriedkov 

 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Rovnocenné 

postavenie 

vozidiel v cestnej 

premávke. 

 

 

 

 

 

Druhy vozidiel: motorové a 

nemotorové 

vozidlá, osobné a nákladné 

automobily, verejné 

dopravné prostriedky (autobus, 

električka, 

trolejbus), motocykle, bicykle,  

traktory a 

poľnohospodárske vozidlá, 

prívesy. 

Bezpečné správanie sa v 

dopravných 

prostriedkoch“, osobitne - 

používanie autosedačky 

a nastupovanie a 

vystupovanie (vrátane 

nácviku). 

Žiaci poznajú 

dopravné 

prostriedky 

pohybujúce sa po 

pevnine, po vode, 

vo vzduchu. 

 

 

 

 

 

 

2.ročník 
Prírodoveda,  

kurz (4h teoretická časť+ 4h praktická časť) 

Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky 

 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako 

účastníka cestnej 

premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne 

požiadavky 

Výstupný min. 

štandard 



                      Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa 

Inovovaný školský vzdelávací program 

Morálna a právna 

zodpovednosť 

k ostatným 

účastníkom 

cestnej premávky. 

Citlivé správanie k 

starým a chorým 

a invalidom. 

Prechádzanie cez cestu - voľba miesta – priechod, 

podchod alebo nadchod; svetelné signály; 

vyznačený priechod pre chodcov, križovatky; 

nebezpečenstvo pohybu na parkovisku, dobrý 

výhľad na obe strany, neustále sledovanie oboch 

strán pri prechádzaní; riadenie cestnej premávky 

pokynmi; význam svetelných signálov a 

pokynov policajtov; prednosť vozidiel s právom 

prednostnej jazdy (charakteristické 

zvukové a svetelné znamenia). 

Chôdza po ceste (v prípade, ak nie je popri 

ceste chodník) – pravidlá pohybu po ceste 

v prípade samotného chodca, resp. 

neorganizovanej skupiny (pri ľavom okraji proti 

smeru prichádzajúcich vozidiel, maximálne dvaja 

chodci vedľa seba), pravidlá pohybu pri presune 

skupiny v organizovanom tvare (pohyb po pravej 

strane vozovky), možné riziká pohybu na okraji 

cesty, neodkladné opustenie cesty v prípade 

nebezpečenstva sústavné sledovanie premávky, 

bezpečné oblečenie na ceste. Osobitný dôraz na 

nácvik prechádzania cez cestu pomedzi 

zaparkované vozidlá 

Cestovanie verejnými dopravnými 

prostriedkami – pravidlá správania: prednosť pri 

nastupovaní a vystupovaní, označené miesta pre 

invalidov, starých a chorých ľudí, dodržiavanie 

bezpečnosti počas jazdy. 

Pohyb na bicykli – pohyb po chodníku pre 

chodcov popri bicykli, pravidlá pohybu cyklistu 

na ceste (do 10 rokov len v sprievode osoby 

staršej ako 18 rokov, signály pri odbočovaní, 

držanie riadidiel, jazda jednotlivo). 

Žiaci majú vedieť, 

že po chodníku 

pre chodcov sa 

nemá jazdiť na 

bicykli a je nutné 

zosadnúť z bicykla. 

Ovládajú 

kultivované 

a bezpečné 

správanie vo 

verejných 

dopravných 

prostriedkoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravné značky a zariadenia 

 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka 

cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne 

požiadavky 

Výstupný min. 

štandard 
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Správny 

partnerský vzťah 

medzi účastníkmi 

cestnej premávky. 

Rozdelenie podľa významu 

Výstražné: Križovatka.Zákazové: Zákaz 

vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch),  

Zákaz vjazdu  

bicyklov. 

Príkazové: Daj prednosť v jazde! Cestička pre 

cyklistov, Cestička pre chodcov a cyklistov. 

Informatívne: Podchod alebo nadchod, Pešia 

zóna, Koniec pešej zóny, Priechod pre 

cyklistov, 

Koniec hlavnej cesty, Nemocnica. 

Dodatkové tabuľky: Tvar 

križovatky.Priečne čiary: Priechod pre 

cyklistov. 

Aktívne ovládajú 

najfrekventovanejšie 

dopravné značky, 

podľa ktorých sa aj 

riadia. 

 

 

 

Praktické cvičenia 

 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka 

cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Pochopiť význam 

opatrného 

prechádzania cez 

cestu. 

Chôdza po ľavom okraji cesty, po 

krajnici, 

predchádzanie. Prechádzanie vozovky 

v rôznych situáciách (nácvik 

základných úkonov, t. j. zastavenie, 

rozhliadnutie) a na rôznych miestach (i 

v miestach so zakrytým výhľadom). 

Žiaci vedia 

správne 

prechádzať cez cestu. 

 

Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi 

 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka 

cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne 

požiadavky 

Výstupný min. 

štandard 

Chápe význam 

prechodu pre 

chodcov ako 

najbezpečnejšieho 

miesta na 

prechod. 

Vedieť zvoliť bezpečné miesto pre 

predchádzanie, odhadnúť rýchlosť a 

vzdialenosť 

prichádzajúceho vozidla, dodržiavať 

zásadu vždy 

pred vstupom na vozovku sa zastaviť, 

rozhliadnuť 

sa a dať na javo zámer prejsť cez cestu, 

vstup na vozovku až po zastavení 

vozidla. 

Prechádzanie po 

prechode pre chodcov. 
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Podmienky premávky na cestách 

 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka cestnej 

premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Chápe 

nebezpečenstvo 

označované 

dopravnými 

značkami. 

Časti cesty (v meste - ulice): 

vozovka, krajnica, 

chodník, obrubník, nástupný 

ostrovček. Značenie 

nebezpečných miest 

dopravnými značkami. 

Poznajú 

Nebezpečné miesta na ceste. 

 

 

Technické podmienky premávky vozidiel 

 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka cestnej 

premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Chápu význam 

dodržiavania 

stanovenej 

rýchlost 

Rýchlosť jazdy - pomalá, 

rýchla. Čím ťažšie 

vozidlo, tým dlhšie trvá, kým 

zastaví. 

Vedia aká je 

dovolená rýchlosť 

v meste a na cestách. 

 

      

 

 3.ročník 
 Vlastiveda,  

kurz (4h teoretická časť+ 4h praktická časť) 

 

Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky 

 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka 

cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne 

požiadavky 

Výstupný min. 

štandard 

Vedia sa správať 

pri preprave 

v MHD. 

Sú si vedomí toho, 

že na hry musia 

mať bezpečné 

miesta (ihriská, 

park). 

Uvedomujú si 

nebezpečenstvo 

Cestovanie hromadnou a individuálnou 

dopravou - cestujúci a spolujazdec, správanie pri 

čakaní, nastupovaní, jazde a vystupovaní, 

prechádzanie na nástupné ostrovčeky; správanie 

sa pri jazde individuálnou dopravou 

(automobilom), miesto pre spolujazdca mladšieho 

ako 12 rokov (vzadu), používanie detských 

autosedačiek, resp. zádržných systémov, otváranie 

okien, zákaz vyhadzovania predmetov. 

Bezpečné miesta pre hry - dodržiavanie 

Poznajú bezpečné 

miesta pre hry. 

Vedia privolať 

pomoc pri dopravnej 

nehode. 
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hry pri železničnej 

trati. 

bezpečnej vzdialenosti od vozovky pri hre , pohyb 

na vymedzených miestach, nebezpečné miesta pre 

chodcov a ich značenie, pohyb v obytnej zóne. 

Železničné prejazdy - správanie sa pri 

prechádzaní železničnej trate, význam svetelných 

a zvukových signálov, závory, pohyb v blízkosti 

železničnej trate. 

Pohyb na bicykli, skateboarde, kolieskových 

korčuliach, atď. – podmienky pre jazdu na 

bicykli, 

skateboarde, kolieskových korčuliach, miesto 

a spôsob jazdy (jazda v obytnej zóne, rýchlosťou 

chôdze, držanie riadidiel, jazda jednotlivo, signály 

pri odbočovaní – prípade jazdy na bicykli), pohyb 

po chodníku pre chodcov popri bicykli, jazda po 

chodníku pre cyklistov (jazda vpravo), vyhýbanie 

sa chodcom a protiidúcim cyklistom. 

Základná bezpečnostná výbava na bicykli, 

skateboarde a korčuliach (prilba, chrániče, 

rukavice). 

Základné poznatky o správaní pri dopravnej 

nehode (privolanie pomoci). 

 

Dopravné značky a zariadenia 

 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako 

účastníka cestnej 

premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Chápu význam 

dodržiavania 

uvedených 

značiek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdelenie podľa významu 

Výstražné: Pozor, priechod pre chodcov; 

Pozor, 

chodci; Pozor, cyklisti; Križovatka s vedľajšou 

cestou; Železničné priecestie bez závor. 

Zákazové: Zákaz vjazdu všetkých vozidiel. 

Príkazové: Stoj, daj prednosť v jazde! Daj 

prednosť v jazde električke! 

Informatívne: Jednosmerná premávka, Prvá 

pomoc, Telefón, Diaľnica, Cesta pre motorové 

vozidlá. 

Priečne a pozdĺžne čiary: Priečna súvislá čiara, 

Priečna súvislá čiara s nápisom STOP. 

Svetelné signály: Signál pre cyklistov so 

znamením „Stoj“(červené svetlo), „Pozor“ 

(oranžové svetlo), „Voľno“ (zelené svetlo). 

Žiak pozná 

uvedené značky 

a rešpektuje ich. 
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Praktické cvičenia 

 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka 

cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Pomoc starším 

a telesne 

znevýhodneným osobám. 

Chôdza s bremenom, s vozíkom (do 

60 cm šírky). Pozorovanie 

umiestnenia dopravných značiek v 

rôznych situáciách. Používanie 

zmyslových 

orgánov (oči, uši) v cestnej 

premávke. 

Vedia sa 

pohybovať 

s malým vozíkom po ceste. 

 

Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi 

 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka 

cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Uvedomovať si 

možné 

nebezpečenstvá v 

zdanlivo pokojnej ulici. 

Správne reagovať na znamenia, ktoré 

vodiči dávajú (trúbenie, smerové 

svetlá, brzdové svetlá), vedieť 

predvídať zámer vodiča automobilu - 

poznať, kedy mieni odbočovať, kedy 

brzdí, zastavuje. 

Význam pestrých farieb v cestnej 

premávke, nosiť pestré oblečenie a 

doplnky, význam odraziek. 

Vedieť dať 

zreteľne prednosť 

vodičovi pri 

predchádzaní a 

naopak poznať, 

kedy mieni odbočovať. 

 

 

Podmienky premávky na cestách 

 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka 

cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Chápu riziká 

vyplývajúce 

z poveternostných 

vplyvov. 

Vplyv počasia na bezpečnosť chôdze: 

brzdenie, šmyk na vozovke suchej a 

mokrej, pokrytej blatom, lístím, snehom, 

poľadovica, kaluž; zlá viditeľnosť za 

dažďa, za hmly, pri snežení, za svitania, za 

súmraku, v noci. 

Riešenie premávky v okolí školy, v obci - 

hlavná cesta, úseky vyhradené 

chodcom, zastávky miestnej dopravy 

osôb. 

Poznajú 

nebezpečenstvá 

pre chodcov 

v prípade poľadovice. 
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Technické podmienky premávky vozidiel 

 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka 

cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Dokážu zdvorilo 

upozorniť ak vidia takéto 

nedostatky. 

Význam a funkcia niektorých súčastí 

vozidiel (všeobecne): osvetlenie, 

smerové svetlá, brzdové svetlá, spätné 

svetlá, "hmlovky" (funkčnosť, čistota, 

pravidelná kontrola), zaistenie 

viditeľnosti zo všetkých strán vozidla 

(spätné zrkadielka), zádržné systémy 

(samonavíjacie bezpečnostné 

pásy - povinnosť pripútať sa, detské 

sedačky, podušky), čistota skiel, voda 

v ostrekovači. 

Vedia používať 

bezpečnostné pásy 

a autosedačky vo vozidlách. 

 

 

 

4.ročník 
kurz (4h teoretická časť+ 4h praktická časť) 

 

Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky 

 

 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka 

cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne 

požiadavky 

Výstupný min. 

štandard 

Rešpektovanie zákazu 

vchádzania na 

železničné priecestie 

ak sú 

spustené závory, 

fungujú svetelné 

a zvukové znamenia. 

Vytvoriť 

pozitívne postoje k 

práci opravnej 

polície a záchrannej 

služby. 

Základné podmienky a pravidlá pre  samostatnú 

jazdu na bicykli v cestnej premávke - vek 10 

rokov, bezpečné oblečenie počas jazdy na 

bicykli v cestnej premávke, potrebné schopnosti, 

znalosti a zručnosti, nesprávne a nebezpečné 

spôsoby jazdy miesta a úseky, kam je cyklistom 

vjazd zakázaný (označenie dopravnými 

značkami); jazda na bicykli v obytnej zóne 

(umožnenie prejazdu ostatným vozidlám); 

pohyb 

cyklistu po chodníku (chôdza vedľa bicykla), 

osvetlenie bicykla pri zníženej viditeľnosti, 

vjazd 

na vozovku, jazda pri pravom okraji vozovky, 

zastavenie, bezpečné vychádzanie z vozovky, 

obchádzanie prekážky, predchádzanie, 

Vedia bezpečne 

vychádzať 

z vozovky, a prechádzať 

križovatkami. Poznajú 

základné povinnosti 

účastníka dopravnej 

nehody vedia privolať 

políciu a podľa potreby 

záchrannú službu. 

Ovládajú poskytovanie 

nevyhnutnej prvej 

pomoci. 
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vyhýbanie 

sa protiidúcim vozidlám, pravidlá prednosti v 

jazde pri odbočovaní, prispôsobenie rýchlosti 

jazdy podmienkam vozovky s jednosmernou 

premávkou, znamenie o zmene smeru jazdy . 

Križovatky – križovatka riadená svetelnou 

signalizáciou, policajtom, prípadne inou 

oprávnenou osobou, svetelné signály a pokyny 

policajta a ich význam, radenie pred 

križovatkou, 

pravidlá prednosti v jazde pri odbočovaní, fázy 

odbočovania. 

Železničné priecestie - jazda cez železničné 

priecestie, prípady zákazu vchádzania na 

železničné priecestie (spustené závory, svetelné 

a zvukové znamenia, zvuk vlaku), označenie 

dopravnými značkami, radenie pred prejazdom. 

Bezpečnosť v tuneli - bezpečnostné 

zariadenia v cestných tuneloch, zásady jazdy 

v tuneli, správanie sa v tuneli v prípade 

mimoriadnej situácie (zápcha v tuneli, porucha 

alebo nehoda v tuneli, požiar v tuneli a pod.). 

Dopravné nehody - základné povinnosti 

účastníka dopravnej nehody (privolanie polície a 

podľa potreby záchrannej služby), nevyhnutná 

prvá 

pomoc. 

 

 

Dopravné značky a zariadenia 

 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka 

cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Dodržiavania 

základných 

pravidiel na 

chodníkoch, 

cestných 

komunikáciách 

z pohľadu chodca. 

Rozdelenie podľa významu 

Výstražné: Výstražný kríž pre železničné 

priecestie (jednokoľajové, viackoľajové); 

Návesná tabuľa (pred železničným 

priecestím). 

Zákazové: Zákaz odbočovania vpravo, Zákaz 

odbočovania vľavo, Zákaz predchádzania, 

Koniec 

zákazu predchádzania, Zákaz státia, Zákaz 

zastavenia. 

Príkazové: Prikázaný smer jazdy. 

Informatívne: Slepá ulica, Tunel, Hranica 

kraja, 

Vedia vysvetliť rozdiel 

medzi  výstražnými, 

zákazovými, príkazovými 

a informatívnymi 

dopravnými značkami. 



                      Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa 

Inovovaný školský vzdelávací program 

Zvýšenie počtu jazdných pruhov. 

Dodatkové tabuľky: Počet, Vzdialenosť. 

Šípky: Cyklistická smerová šípka, Smerové 

šípky, 

Predbežné šípky. 

Svetelné signály: Signál žltého svetla v tvare 

chodca, Signál pre opustenie križovatky, 

Signál 

pre zakázaný vjazd vozidiel do jazdného 

pruhu. 

 

 

Praktické cvičenia 

 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka 

cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne 

požiadavky 

Výstupný min. 

štandard 

Žiak si uvedomuje 

ktoré jeho činnosti 

pri jazde na 

bicykli, môžu 

ohrozovať alebo 

obmedzovať iných 

chodcov. 

Uvedomujú si, že 

technický stav 

dopravného 

prostriedku 

a výstroj sú 

jedným 

z podmienok 

bezpečnosti pri 

cestnej premávke. 

Technika jazdy - nasadanie a rozbiehanie, priama 

jazda, zastavenie a zosadnutie z bicykla, jazda v 

oblúku, riadenie jednou rukou (ohliadnutie), 

pomalá jazda (držanie rovnováhy), predvedenie 

jednoduchej jazdy zručnosti. Vychádzanie od 

okraja vozovky (resp. vjazd na vozovku), jazda 

pri pravom okraji vozovky, 

zastavenie, obchádzanie, obchádzanie prekážky, 

predchádzanie. 

Odbočovanie vpravo, odbočovanie vľavo, 

radenie pred križovatkou s vyznačenými jazdnými 

pruhmi i bez nich. 

Prechádzanie križovatiek, okamžité riešenia 

jednoduchých situácii (2 - 3 aktéri), jazda 

križovatkou priamo, odbočovanie; 

prechádzanie križovatiek s riadenou 

premávkou. 
Nácvik znamenia rukou pri odbočovaní - osobitne 

nácvik pri odbočovaní vľavo. Nácvik radenia 

motorových vozidiel a bicyklov na križovatke 

v simulovaných podmienkach. „Slepý uhol“ 

vodičov najmä veľkých motorových vozidiel 

Nácvik jazdy za zníženej viditeľnosti- význam 

oblečenia a osvetlenia. 

Simulácia dopravnej nehody - opatrenia na 

mieste nehody, zistenie príčiny nehody a vinníka, 

poskytnutie prvej pomoci. 

Pozorovanie situácií v cestnej premávke - 

správanie a jednanie vodičov (i cyklistov) z 

Ovládajú 

odbočovanie 

vpravo, 

odbočovanie 

vľavo, radenie 

pred križovatkou 

s vyznačenými 

jazdnými pruhmi i bez 

nich. 
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hľadiska dodržovania pravidiel cestnej premávky: 

na križovatkách, pri odbočovaní, pri "dávaní 

prednosti" chodcom, pri vchádzaní do premávky, 

pri zastavovaní; rešpektovanie dopravných 

značiek. 

 

 

Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi a jazde v cestnej premávke 

 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka 

cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne 

požiadavky 

Výstupný min. 

štandard 

Chápať možný vznik 

nebezpečenstva v rôznych 

situáciách (vždy očakávať, 

že zo zákruty v protismere 

vyjde rozmerné vozidlo, 

že protiidúci vodič vojde 

do ľavej polovice 

vozovky, 

že vodič nebude 

rešpektovať 

pravidlá o prednosti v 

jazde 

možno len preto, že 

"malého"cyklistu nevidí a 

pod.). 

Vedieť rozpoznávať, chápať a využívať 

základné prvky zreteľnej jazdy (hlavne pri 

odbočovaní, vyhýbaní sa prekážkam, 

vychádzania, prejazdu križovatkami), t. j. 

včasné danie znamenia pažou, včasné a 

zreteľné danie prednosti v jazde a naopak z 

charakteru a zjavných znamení druhých 

vodičov usudzovať zámer či úmysel ich 

ďalšej jazdy (smerové svetlá, brzdové 

svetlá, spomalenie, zrýchlenie). 

Prispôsobovať jazdu podmienkam: stavu a 

typu bicykla, stavu vozovky a charakteru 

cesty, 

počasia, dennej dobe, hustote premávky 

atď. 

Používať pri jazdách na bicykli správny 

odev 

(nesmie prekážať, pestré sfarbenie) a prilbu. 

Pokiaľ' možno voliť cestu a trasy jazdy 

menej 

frekventovanými úsekmi obce a okolia 

obce. 

Vedia prispôsobovať 

svoju jazdu 

podmienkam: 

stavu a typu bicykla, 

stavu 

vozovky a charakteru 

cesty, počasia, dennej 

dobe, hustote premávky. 

Pozná nebezpečné 

a neprehľadné miesta a 

úseky pre cyklistov v 

obci a v jej okolí: 

zákruty, vrcholy 

stúpania hustá hmla, 

premávka vozidiel alebo 

chodcov, 

vyznačené prechody, 

železničné prejazdy bez 

zabezpečovacích 

zariadení a i. 

 

 

 

Podmienky premávky na cestách 

 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka 

cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Žiak vie 

prispôsobiť svoju 

jazdu povrchu cesty. 

Druhy povrchu cesty - asfaltový, 

betónový, dlažobné kocky, štrk a i. 

Vplyv počasia na bezpečnosť jazdy - 

jazda za zníženej viditeľnosti, stav 

Vplyv dažďa, 

snehu 

a poľadovice na bezpečnosť 

jazdy. 
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vozovky (blato, kaluž, spadnuté 

lístie, piesok, na začiatku dažďa - 

možnosť šmyku, opatrné 

brzdenie). 

 

 

Technické podmienky premávky vozidiel 

 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka 

cestnej premávky 

Obsah ,obsahový štandard  Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Žiak chápe 

a kladne hodnotí 

význam dobrého 

technického stavu 

bicykla na bezpečnosť 

jazdy. 

Bicykel - povinné vybavenie bicykla (dve 

brzdy, zvonček, uzatvorené kolesové 

matice, ak nie sú krídlové, zátky alebo 

rukoväte na kormidle, osvetlenie - predný 

biely svetlomet, koncové červené svetlo, 

zdroj elektrického prúdu), odrazky  - 

predná biela, zadná červená, oranžové (na 

kolesách a na pedáloch). 

Základná pravidelná údržba - čistota skiel 

osvetlenia a odraziek, funkčnosť všetkých 

častí povinného vybavenia, odstránenie 

nečistôt zo vzorky pneumatík a ich 

správne nahustenie, utiahnutie skrutiek a 

matiek, mazanie, mazacie miesta. 

Pozná povinné 

Vybavenie bicykla. 

 

 

2.9.5 Ochrana života 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.  

 

2.9.5.1 Ciele učiva 

Cieľom uplatňovania prierezovej témy Ochrana života a zdravia je prispieť k tomu, aby (si) 

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. 
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  Učivo, ktoré nie je samostatným predmetom je súčasťou výchovy a vzdelávania 

žiakov základných škôl. Poskytuje žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky 

a formuje ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných 

ľudí.  

Formatívna a informatívna zložka učiva sa prezentuje činnosťou žiakov:  

a)  morálnou, ktorá tvorí základ ich vlasteneckého a národného cítenia;  

b)  odbornou, ktorá  im umožňuje osvojenie vedomostí a zručností v sebaochrane a  

poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;  

c) psychologickou, ktorá pôsobí na proces adaptácie v požiadavkách záťažových 

situácií;  

d) fyzickou, pre ktorú je charakteristická tvorba predpokladov na dosiahnutie vyššej  

telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž  

náročných životných situácií;  

 

 Kompetencie preberaného učiva zahŕňajú individuálne, medziľudské aspekty a 

pokrývajú formy správania, ktoré jednotlivec využíva na efektívnu a konštruktívnu účasť na 

spoločenskom živote v prípadoch riešenia konfliktov. Základné zručnosti v rámci tejto 

kompetencie zahŕňajú schopnosť účelne komunikovať v rozličných prostrediach a situáciách 

ohrozujúcich život a zdravie človeka. Tieto spoločenské a občianske kompetencie by mali 

ovplyvniť schopnosť žiakov zvládať stres a frustráciu, komunikáciu s inými ľuďmi a solidaritu 

pri riešení problémov širšej komunity ľudí.  

Možno predpokladať, že rozvíjaním týchto vlastností sa utvárajú požadované schopnosti 

potrebné pre občana v oblasti ochrany života a zdravia (OŽZ) a to nielen v aktuálnom čase 

počas vzdelávania v škole, ale aj v úlohe perspektívnej v dospelosti v rôznych zamestnaniach.  

  Absolvovaním učiva získavajú žiaci nevyhnutné vedomosti, zručnosti a návyky 

potrebné na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie. 

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

pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Svojou humánnou podstatou má pre žiakov 

mimoriadny význam. Sebaochrana a vzájomná pomoc vychádza z práva každého občana byť 

včas varovaný pred hroziacim nebezpečenstvom varovnými signálmi, zabezpečený 

individuálnymi ochrannými prostriedkami , evakuáciou a ukrytím. Mimoriadna udalosť môže 

vzniknúť v rôznych častiach štátu kedykoľvek. Občania nemôžu očakávať okamžité 

poskytnutie pomoci. Z toho dôvodu musia byť schopní v rámci svojich možností chrániť svoje 

zdravie a poskytnúť pomoc iným osobám. Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na 

život v prostredí , v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je aj poznávanie 

prírodného prostredia. Prioritne je učivo obsahom orientované na zvládnutie situácií 

vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými 

pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v 

situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmu voči občanom nášho štátu.  

 V obsahu učiva je viac tém, ktoré sa odvíjajú zo základov takých oblastí, ktoré môžu 

prispieť k rozvoju vedomostí, zručností a návykov pre ochranu človeka a spoločnosti. Pre 

dosiahnutie cieľov využíva OŽZ daný tematický obsah, vhodné organizačné formy, metódy a 

prostriedky prispôsobené daným podmienkam. Opakovanie určitých zhodných prvkov a 

príbuznosti tém treba chápať z hľadiska cieľov v ročníku (vidieť, poznať, ovládať, získať 

poznatok a zručnosť).  
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2.9.5.2 Spôsob realizácie prierezovej témy 

Ochrana života a zdravia sa bude realizovať ako súčasť učebného obsahu vyučovacích 

predmetov( telesná a športová výchova, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova) 

ale aj ako samostatná organizačná forma -  Didaktické hry - dvojdňový kurz (september) –

ktoré sa uskutočňujú v každom ročníku 1. stupňa raz ročne v trvaní 4+4 hodín, slúžia na 

praktické osvojenie si učiva. 

 

 

2.9.5.3 Obsah tematických celkov v jednotlivých ročníkoch  

 

Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom:  

 riešenie mimoriadnych situácií  

 civilná ochrana -zdravotná príprava  

 pohyb a pobyt v prírode  

 

1.ročník  

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

- naša obec – všeobecná charakteristika;  

- evakuácia školy v prípade ohrozenia – postup opustenia školy, miesto zhromaţdenia, presun 

do bezpečného priestoru;  

- signály civilnej ochrany a činnosť ţiakov po ich vyhlásení;  

- horľaviny a ich následky.  

b) Zdravotná príprava  

- vybavenie domácej lekárničky a jej vyuţitie pri poskytnutí prvej pomoci; nebezpečenstvo 

svojvoľného pouţitia liekov;  

- ošetrenie odrenín ruky, nohy, prstov a hlavy;  

- privolanie pomoci k zranenému;  

- význam symbolu Červený kríţ.  

c) Pohyb a pobyt v prírode  

- orientácia v mieste školy a jej okolí;  

- určenie svetových strán podľa slnka;  

 



                      Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa 

Inovovaný školský vzdelávací program 

 

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

železničná a autobusová stanica, miestny úrad;  

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

- poznávanie zelene v okolí obce;  

- správanie sa k osamelým zvieratám.  

 

2. ročník  

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

- možnosti vzniku mimoriadnych udalostí v prírode a na objektoch;  

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

- druhy signálov civilnej ochrany a činnosť žiakov na vyhlásenie varovného signálu 

„Všeobecné ohrozenie“;  

- evakuácia školy v prípade ohrozenia požiarom;  

- protipožiarne stanovište, kde sa nachádza zbor požiarnej ochrany a spôsob jeho privolania;  

- nebezpečenstvá pri zaobchádzaní s elektrickým a plynovým zariadením;  

- zápalky, zapaľovače a horľaviny.  

b) Zdravotná príprava  

- kedy a kadiaľ do zdravotného strediska;  

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

- pomoc lekárov chorým a zraneným;  

- ochrana pred chorobami, účelné obliekanie;  

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

c) Pohyb a pobyt v prírode  

- význam vody v prírode, pitie povrchovej vody;  

- jedovaté rastliny, jedovaté huby;  

- zásady správneho a bezpečného správania sa v prírode;  

- zvieratá vo voľnej prírode, nebezpečenstvo besnoty;  

- značenie turistických chodníkov.  
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3.ročník  

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

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

výhražné správy;  

- varovné signály CO a činnosť žiakov pri ich vyhlásení;  

- druhy mimoriadnych udalostí a spôsob ich vyhlasovania;  

- poloha školy, ulice, oboznámenie sa so zdrojmi ohrozenia.  

b) Zdravotná príprava  

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

starostlivosť o chrup;  

- hygiena tela, bielizne, šiat;  

- správna životospráva – jedlo, spánok, oddych, učenie;  

- ošetrovanie a obväzovanie prstov ruky, lakťa, oka, hlavy.  

c) Pohyb a pobyt v prírode  

- okolie našej obce, stanovište našej školy;  

- orientácia podľa poludňajšieho tieňa;  

- približné určovanie významných budov a iných dominánt v okolí podľa svetových strán;  

- tvary zemského povrchu – rovina, pahorkatina, vysočina, kopec, hora, úbočie, svah, úpätie;  

- chránené územie, objekty a prírodné útvary v obci a jej okolí.  

 

4. ročník  

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

- nebezpečné látky v okolí školy (amoniak, chlór a pod.), zásady ochrany, prvá pomoc pri 

zasiahnutí organizmu;  

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

- význam a použitie improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany – protichemickej a 

protiradiačnej;  

- ukážka detského ochranného vaku (DV-75) a detskej kazajky (DK-88);  

- činnosť pri varovných signáloch CO;  

- zásady vykonania čiastočnej hygienickej očisty.  
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b) Zdravotná príprava  

- starostlivosť o vitálne ústroje ľudského organizmu;  

- zdravie a choroby, nákazlivé choroby a ochrana pred nimi;  

- obväzovanie nohy, kolena, lýtka, stehna;  

- jednoduché obväzovanie ovínadlami a šatkami pri povrchovom poranení rúk, nôh, prstov.  

c) Pohyb a pobyt v prírode  

- určovanie hraníc SR a susediacich štátov na mape;  

- určovanie nadmorských výšok na mape okolia;  

- jednoduchý odhad krátkych vzdialeností;  

- jednoduchý náčrt pochodu, kresba okolia stanovišťa – panoráma;  

- čítanie z mapy – podľa farieb a topografických značiek;  

- určovanie svetových strán na mape a podľa mapy;  

- starostlivosť o lesné zvieratá a vtáctvo;  

- význam čistého ovzdušia pre človeka a prírodu;  

- zásady uhasenia ohniska.  

 

2.9.5.4 Obsahové a výkonové štandardy predmetu  

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Tematický celok:  Riešenie  mimoriadnych udalostí – civilná obrana 

Naša obec – všeobecná charakteristika. Varovný 

signál. Povinnosti a činnosti žiakov pri vyhlásení 

signálov pri vzniku mimoriadnych udalostí. Spôsob 

evakuácie školy v prípade ohrozenia požiarom. 

Základné druhy horľavín a ich následky.  

 

1. Varovné signály a činnosť žiakov po varovaní  

Poznať signál „Všeobecné ohrozenie“ a činnosť po 

jeho vyhlásení.  

Povedz, ako sa dozvieš o hroziacom nebezpečenstve.  

Uveď, aký tón vydáva siréna pri signáli „Všeobecné 

ohrozenie“.  

Povedz, čím sa líši signál „Všeobecné ohrozenie“ od 

signálu „Ohrozenie vodou“.  

2. Evakuácia školy v prípade ohrozenia  

Poznať činnosti pri opustení školy v prípade 

hrozenia.  
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Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vymenuj, ktoré materiály v škole, triede sú horľavé.  

Ukáž, kde stojíš v skupine pred odchodom z triedy.  

Povedz, ktorou cestou pôjdeš z triedy po vyhlásení 

signálu v prípade ohrozenia.  

Uveď príklad, kedy sa evakuuje škola.  

Urči miesto, kde sa v škole nachádza sklad civilnej 

ochrany.  

 

Možnosti vzniku mimoriadnych udalostí. Druhy 

varovných signálov. Opatrenia na ochranu životov, 

zdravia a majetku pri vzniku mimoriadnej udalosti. 

Spôsob evakuácie. Detská ochranná maska a jej 

použitie. Pravidlá správania sa v prípade ohrozenia 

požiarom. Protipožiarne stanovište. Nebezpečenstvo 

hroziace pri manipulácii so zápalkami, zapaľovačmi 

a horľavinami, s elektrickým a plynovým zariadením.   

1. Mimoriadne udalosti – možnosti vzniku  

Poznať riziká, ktoré ohrozujú život, zdravie, majetok.  

Charakterizuj svojimi slovami pojem mimoriadna 

situácia, udalosť.  

Povedz aspoň dve možnosti vzniku mimoriadnej 

udalosti v prírode a na objektoch.  

Povedz, kde v blízkosti školy a tvojho bydliska môže 

dôjsť k vzniku mimoriadnej udalosti.  

Urči, ako znie tón pri vyhlásení varovného signálu 

„Všeobecné ohrozenie“.  

2. Požiarna ochrana  

Osvojiť si pravidlá evakuácie pri ohrození požiarom.  

Popíš únikovú cestu v prípade vyhlásenia evakuácie 

pri vzniku požiaru.  

Uveď, kto a ako vyhlási signál „Horí“ na škole.  

Povedz, komu a ako je potrebné ohlásiť požiar.  

Poznať nebezpečenstvo pri manipulácii s materiálom 

umožňujúcim vznik požiaru.  

Vysvetli nebezpečenstvo použitia otvoreného ohňa v 

blízkosti horľavých a výbušných látok.  

Urči, kde v škole sú umiestnené hasiace prístroje.  

Povedz, čo všetko je potrebné skontrolovať pred 

odchodom z domu do školy, aby nedošlo k požiaru.  

3. Prostriedky individuálnej ochrany  

Poznať základné prostriedky ochrany jednotlivca.  

Vymenuj bežné dosiahnuteľné prostriedky ochrany 

jednotlivca.  
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Povedz, pomocou čoho a ako sa zisťuje veľkosť 

ochrannej masky.  

 

Charakteristika jednotlivých druhov mimoriadnych 

udalostí. Druhy a spôsob vyhlásenia varovných 

signálov. Opatrenia na ochranu životov, zdravia a 

majetku pri vzniku mimoriadnej udalosti. Možné 

zdroje ohrozenia vzhľadom na polohu školy. Spôsob 

evakuácie v prípade ohrozenia školy a jej okolia – 

havária, živelná pohroma, katastrofa. Povinnosti 

žiakov pri organizácii evakuácie.  

 

1. Mimoriadne udalosti  

Poznať druhy mimoriadnych udalostí a spôsob ich 

vyhlásenia.  Charakterizuj živelnú pohromu, haváriu, 

katastrofu.   Povedz, čo urobíš keď zaznie siréna a 

nenachádzaš sa v škole ani doma, ale vonku.  

Povedz, ako sa dozvieš o hroziacom nebezpečenstve 

a vzniku mimoriadnej udalosti. Uveď, ako dlho 

počuť sirénu pri signáli „Všeobecné ohrozenie“.  

Uveď miesta možností vzniku mimoriadnych udalostí 

v okolí školy, bydliska.  

Vymenuj najčastejšie požiarne nedostatky (poruchy) 

v škole, v domácnosti.  

2. Evakuácia  

Osvojiť si základné zákony pri evakuácii školy.  

Povedz, ako sa môžeme evakuovať z ohrozeného 

priestoru. Vymenuj, ktoré veci sa odporúčajú vziať si 

zo sebou pri evakuácii – evakuačná batožina.  

Uveď hmotnosť evakuačnej batožiny pre deti. 

 

  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Nebezpečné (zdraviu škodlivé) látky. Možnosti 

výskytu nebezpečných látok v okolí školy. 

Predlekárska pomoc v prípade zasiahnutia organizmu 

zdraviu škodlivými látkami. Opatrenia na ochranu 

životov, zdravia v prípade vzniku mimoriadnej 

udalosti. Čiastočná hygienická očista a jej význam 

pre ochranu zdravia. Detské ochranné prostriedky 

(ochranná maska, kazajka, vak), ich význam a 

použitie.  

 

1. Nebezpečné látky – druhy, zásady ochrany  

Získať prehľad o nebezpečných látkach 

vyskytujúcich sa v okolí školy a bydliska.  

Vymenuj aspoň tri priemyselné podniky (závody), 

ktoré v okolí školy a bydliska pracujú s 

nebezpečnými látkami.  

Povedz, ktoré zdraviu škodlivé látky poznáš.  

Urči, v ktorom smere sa šíri nebezpečná látka pri 

poveternostných podmienkach a ktorým smerom 

opustíš ohrozený priestor.  

Povedz, načo môžu byť použité nebezpečné látky v 

prípade teroristického útoku.  

2. Detské prostriedky individuálnej ochrany  

Poznať základné prostriedky ochrany detí.  
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Vymenuj najzákladnejšie prostriedky detskej ochrany 

dýchacích ciest a očí.  

Uveď vek detí pre použitie ochrannej masky DM 1.  

Vymenuj najznámejšie prostriedky na improvizovanú 

ochranu celého tela.  

Urči, v akej polohe je maska v prípade jej nasadenia.  

Uveď základné činnosti pri čiastočnej hygienickej 

očiste tela a vysvetli jej význam.  

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Tematický celok:    Pohyb a pobyt v prírode 

Orientácia v mieste školy a jej okolí. Osvojiť si 

vedomosti, zručnosti a pohyb v teréne podľa 

prírodných úkazov. Základné informácie o 

významných budovách a ich účele. Historické 

objekty v obci a jej okolí.  

 

1. Orientácia v mieste školy a jej okolí  

Poznať svoju školu.  

Uveď názov ulice, na ktorej sídli škola.  

Urči miesto tvojej triedy v budove školy.  

Ukáž na pláne školy jedáleň, telocvičňu, východ z 

budovy.  

Poznať okolie školy.  

Vymenuj najmenej dve ulice, ktorými prechádzaš 

cestou z domu do školy.  

Uveď presnú adresu svojho bydliska.  

2. Určovanie svetových strán  

Poznať svetové strany  

Ukáž, kde na obzore vychádza a kde zapadá slnko.  

Vysvetli určovanie svetových strán podľa slnka.  

3. Významné budovy a ich účel  

Poznať významné budovy v mieste bydliska a školy 

Popíš presné miesto, kde sa nachádza zdravotné 

stredisko v obci.  

Uveď približné miesto pošty.  

Vymenuj dopravné prostriedky, pomocou ktorých sa 

dostaneš do školy.  

Zhotov jednoduchý náčrt dôležitých budov v okolí 

školy a mieste bydliska.  
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Obsahový štandard Výkonový štandard 

Význam vody v prírode a jej konzumácia. Zásady 

správneho a bezpečného správania sa v prírode. 

Jedovaté huby. Značenie turistických chodníkov.  

 

1. Príroda – charakteristika a význam  

Charakterizovať význam vody v prírode.  

Povedz, ktorá rieka preteká v mieste tvojho bydliska, 

alebo okolí.  

Povedz, čím sa znečisťuje voda v prírode.  

Poznať jedovaté huby.  

Rozlíš jedovaté huby na obrázku.  

2. Správanie sa a pohyb v prírode  

Poznať zásady pohybu a pobytu v prírode.  

Povedz, prečo nemáme poškodzovať prírodu.  

Opíš možné následky nesprávneho ukrytia pred 

bleskom.  

Poznať turistické chodníky.  

Urči miesto, kde sa nachádza najbližší turistický 

chodník v okolí školy, obce.  

Popíš, ako sa označujú turistické chodníky.  

 

Okolie obce, chránené územia, objekty a prírodné 

útvary. Orientácia podľa poludňajšieho tieňa. Hlavné 

a vedľajšie svetové strany. Významné budovy a 

dominanty v okolí. Tvary zemského povrchu.  

 

1. Orientácia v teréne  

Poznať stanovište a okolie školy.  

Urči najvýhodnejšie miesto v okolí školy na 

pozorovanie.  

Povedz, ako určujeme svetové strany podľa tieňa.  

Urči hlavné svetové strany podľa poludňajšieho 

tieňa.  

Vymenuj hlavné a vedľajšie svetové strany.  

Určiť významné budovy podľa svetových strán.  

Ukáž hlavné svetové strany pred vchodom do školy.  

Nakresli, čo dôležité sa nachádza severne, východne, 

západne a južne od vchodu do školy.  

Povedz, ktoré sú hlavné časti kompasu, alebo buzoly.  

Urči, na ktorú svetovú stranu ukazuje tmavý koniec 

strelky.  

Urči pomocou kompasu alebo buzoly, čo sa nachádza 

od vášho stanovišťa na vedľajších svetových 

stranách.  
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2. Tvárnosť krajiny  

Charakterizovať tvárnosť okolia obce, mesta.  

Uveď rozdiel medzi rovinou a pahorkatinou.  

Povedz, ktorý je najvyšší vrch v okolí obce. 

Opíš Vysoké Tatry z hľadiska tvárnosti 

Hranice Slovenskej republiky a ich poloha k 

susedným štátom na mape. Význam čistého ovzdušia 

pre človeka a prírodu. Základné zásady pri táborení v 

prírode. Základné úkony práce s mapou – určovanie 

svetových strán podľa mapy, čítanie z mapy podľa 

farieb a základných topografických značiek, 

určovanie nadmorských výšok a jednoduchý odhad 

krátkych vzdialeností. Jednoduchý náčrt pochodu, 

panoramatický náčrt. 

1. Mapy, základné činnosti pri práci s mapou  

Vedieť základné úkony pri práci s mapou.  

Urči na mape sever a ostatné svetové strany.  

Uveď štáty, s ktorými máme spoločné hranice.  

Ukáž na mape miesto kde žiješ.  

Poznať základné topografické značky a čítanie z 

mapy.  

Urči na mape Slovenska najznámejšiu nížinu a 

vysočinu.  

Uveď farbu, ktorá sa používa pre označenie riek a 

jazier na mape.  

Nájdi na mape dve jaskyne.  

Poznať obsah mapy.  

Povedz, podľa čoho určíš, kde je na mape sever.  

Povedz, akou topografickou značkou sa značí obec, 

cesty a železnice.  

Ukáž na mape vrstevnicu a charakterizuj ju.  

 

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Urči výškový rozdiel dvoch ľubovoľných bodov na 

mape.  

2. Typy náčrtov a zhotovenie jednoduchého náčrtu  

Zhotovenie jednoduchých náčrtov pochodu.  

Nakresli jednoduchý plán (situačný náčrt) ulice, na 

ktorej sa nachádza škola.  

Popíš rozdiel medzi situačným a panoramatickým 

náčrtom.  

Vedieť vysvetliť odhad vzdialeností.  
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Urči dĺžku svojho kroku a dvojkroku.  

Opíš spôsob jednoduchého odhadu vzdialenosti 

krokovaním.  

 

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Tematický celok:  Zdravotná príprava 

Význam poskytnutia prvej pomoci. Vybavenie 

domácej lekárničky a jej využitie. Nebezpečenstvo 

svojvoľného použitia liekov. Význam symbolu 

Červený kríž. Spôsob privolania pomoci k 

zranenému. Ošetrenie jednoduchých poranení rúk, 

nôh a hlavy.  

 

1. Prvá pomoc s použitím domácej lekárničky  

Poznať a charakterizovať prvú pomoc.  

Povedz, komu je potrebné nahlásiť úraz.  

Nakresli znak (symbol) Červeného kríža, ktorý vidíš 

na lekárničke.  

Poznať funkciu domácej lekárničky Povedz, prečo 

deti nesmú svojvoľne užívať lieky.  

Vymenuj tri lieky alebo zdravotné pomôcky, ktoré by 

nemali chýbať v domácej lekárničke.  

Uveď tri najdôležitejšie obväzové pomôcky.  

Povedz, kde všade by nemala chýbať lekárnička.  

2. Jednoduché rany  

Poznať postup ošetrenia jednoduchých poranení.  

Urči, akým prostriedkom vyčistíš ranu.  

Vysvetli, na čo slúžia rýchloobväzy (náplasti).  

Ukáž na spolužiakovi ošetrenie odreniny chrbta ruky.  

 

Návšteva lekára v zdravotnom stredisku. Správanie 

sa v zdravotníckych zariadeniach. Úloha lekára pri 

pomoci chorým a zraneným. Prevencia pred 

chorobami a preventívne opatrenia proti uštipnutiu 

hmyzom.  

 

1. Významné strediská z hľadiska zdravotnej 

prevencie a liečenia  

Poznať významné zdravotnícke zariadenia.  

Uveď, kde sa nachádza zdravotné stredisko v mieste 

tvojho bydliska.  

Opíš, na aký účel slúži ľuďom nemocnica.  

Vysvetli, ako sa správať v čakárni u lekára.  

2. Starostlivosť o zdravie  

Poznať zásady starostlivosti o zdravie.  
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Vysvetli význam povolania lekár.  

Uveď, akých lekárov si navštívil a ako pomáhajú 

chorým a raneným.  

Povedz, ktorým športom si upevňuješ zdravie.  

Uveď, aká strava je pre človeka najzdravšia.  

3. Nepríjemné poranenia  

Poznať zásady ošetrenia nepríjemných poranení.  

 

 

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Uveď, na aké poranenie použiješ studený obklad.  

Povedz, pomocou čoho vytiahneš žihadlo zapichnuté 

v koži.  

Povedz názov jediného jedovatého hada u nás.  

Charakterizuj, ako vyzerá miesto so zahryznutým 

kliešťom.  

 

Zásady ochrany zdravia. Hygiena tela a starostlivosť 

o chrup. Správna životospráva. Ošetrovanie a 

obväzovanie rán na prstoch ruky, lakťa, oka a hlavy.  

 

1. Ochrana zdravia  

Poznať časti ľudského tela a zásady správnej 

životosprávy.  

Vymenuj hlavné časti ľudského tela.  

Povedz, ako sa máš správne starať o svoje zuby.  

Povedz, prečo človek potrebuje pravidelný a 

dostatočný spánok.  

Vymenuj základné zásady správnej životosprávy.  

2. Prvá pomoc pri poranení hornej končatiny a hlavy  

Poznať zásady ošetrenia a obväzovania. 

Vysvetli, prečo je potrebné každé poranenie okamžite 

ošetriť.  

Popíš, ako by si ošetril povrchové poranenie hlavy.  

Ukáž na spolužiakovi ošetrenie odreniny lakťa.  

Na poranené prsty ruky použi správny obväz.  
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Základné ťivotné funkcie ľudského organizmu a ich 

význam. Hodnota zdravia, nákazlivé choroby a 

ochrana pred nimi. Pojmy prvej pomoci. Obväzová 

technika kolena a lýtka. Použitie trojrohej šatky pri 

znehybnení hornej končatiny. Zásady poskytovania 

prvej pomoci pri jednoduchých poraneniach.  

 

1. Základné životné funkcie  

Poznať, kedy človek potrebuje prvú pomoc.  

Povedz, čo patrí k základným životným funkciám 

ľudského tela.  

Uveď, ako realizujeme kontrolu vedomia.  

Ukáž na spolužiakovi, kde položíme ruky pri 

kontrole dýchania.  

Ukáž miesta, kde nahmatáme pulz.  

2. Praktické precvičenie obväzovej techniky pri 

jednoduchých poraneniach horných a dolných 

končatín  

Poznať zásady obväzovej techniky.  

Uveď, kedy používame obvínadlo a kedy šatkový 

obväz.  

Vysvetli, na čo musíme dávať pozor pri prikladaní 

obvínadla.  

Demonštruj, ako sa prikladá obvínadlo.  

Ukáž dva spôsoby ako upevníme koniec obvínadla.  

Demonštruj na spolužiakovi špirálový obväz lýtka a 

znehybnenie hornej končatiny trojrohou šatkou 

 

 

2.9.6 Regionálna výchova a  ľudová kultúra  

Prierezová téma Regionálna výchova a ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou témou 

Multikultúrna výchova ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným 

hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. Poznanie svojho regiónu, 

jeho kultúrneho a prírodného bohatstva prispieva k formovaniu kultúrnej identity a postupnému 

rozvíjaniu historického vedomia žiakov.  

 

2.9.6.1 Ciele regionálnej výchovy a ľudovej kultúry 

Cieľom uplatňovania prierezovej témy Regionálna výchova a ľudová kultúra je prispieť k tomu, 

aby žiak:  

- rozširoval a rozvíjal svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách 

svojho regiónu; 

- vytváral si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine;  

- rozvíjal svoju národnú a kultúrnu identitu. 
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Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a 

kultúru vlastnej obce – na funkčné využívanie historických regionálnych ukážok: môj rodný 

kraj – kraj, kde žijem; škola a jej okolie; moja trieda; obec, v ktorej žijem; čo sa mi v našom 

kraji najviac páči; čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a i.), 

história, (osídlenie), povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých 

smeroch napr. ekonomika); jej flóru a faunu – význam ochrany prírody, lesa, vody, 

živočíchov – objavujeme Slovensko – objavovanie a spoznávanie prírodných krás a 

zaujímavostí Slovenska; povesťami opradené pohoria – cestujeme po Slovensku – 

oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu; povesti z veľkých a starých miest 

Slovenska; zvyky a tradície; ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším obyvateľom); 

pripomíname si našich predkov – vychádzať z rodinného prostredia t.j. téma – RODINA – 

rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi (starými rodičmi, známymi) na 

besedy; rozhovory so žiakmi o minulosti ich regiónu a pod. Vedieť sa orientovať v turisticky 

a historicky atraktívnych miestach Slovenska.  

Základom našej kultúrnej identity, ako aj zdrojom historického vedomia, patriotizmu a 

vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, je tradičná ľudová kultúra – kultúra, 

ktorú vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva – využitie danosti 

regiónu, návšteva ľudového majstra, dielne, výstavy – spoznávanie tradičných ľudových 

remesiel, ľudovoumeleckých výrobkov regiónu, tradičné jedlá, vlastná tvorba (remeslá), 

spoznávanie staviteľských pamiatok v regióne, obci, poznatky využiť vo výtvarnom 

zobrazovaní; tvorba zbierky ľudovej hudobnej kultúry, jej prezentácia (piesne, zvyky 

regiónu, vlastná tvorba – spevník regiónu); poznávanie vyčítaniek, hádaniek, básní, ľudovej 

piesne, tanec, ľudové kroje (hudobný, pohybový, výtvarný prejav), príslovie, porekadiel, 

pranostík, bájok, rozprávok: ľudových, autorských, povestí a pod. – skúmanie vlastnej 

kultúry, skúmať a objavovať vlastnú kultúru a spoznávať iné kultúry v oblasti ľudových 

tradícií.  

Význam na kultivácii osobnosti žiaka má zaradenie prierezovej témy do estetickej výchovy a 

pri rozvíjaní talentu žiaka vo všetkých druhoch umenia vo voľnočasových aktivitách, ako 

napr. v základných umeleckých školách (vo všetkých jej odboroch), v centrách voľného 

času, tiež v zakladaní speváckych či tanečných súborov, divadielok a pod.  

Týmito aktivitami pomôžeme pri vytváraní predpokladov u žiakov na pestovanie a rozvíjanie 

citu ku kráse k tradičnému ľudovému umeniu a uchovávaniu kultúrneho dedičstva našich 

predkov.  

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

činnosti, ktoré sa viažu na konkrétnu obec alebo región. Regionálna kultúra zahŕňa v sebe 

lokálne a regionálne kultúrne dedičstvo, ako aj živé kultúrne prejavy fungujúce v 

každodennom živote, pri sviatkoch a slávnostiach. Regionálna kultúra nadväzuje na 

regionálne kultúrne tradície a pokladá ich za dôležitú súčasť historickej pamäte i za zdroj 

identity obce alebo regiónu.  
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2.9.6.2 Spôsob realizácie prierezovej témy 

Regionálna výchova a  ľudová kultúra sa bude realizovať ako súčasť učebného obsahu  

všetkých povinných predmetov, najmä prvouky, prírodovedy, vlastivedy, slovenského jazyka 

a literatúry, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy a etickej výchovy.  

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

Tematické celky:  

1. Môj rodný kraj  

2. Objavujeme Slovensko  

3. Tradičná ľudová kultúra. 

 

Prehľad tém v jednotlivých tematických celkoch 

 

Tematický celok:  Môj rodný kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad 

tém 

– moja rodina,  

– škola, okolie školy,  

– obec, mesto, v ktorom žijem (poloha, história a súčasnosť),  

– rozprávky, príbehy, legendy spojené s históriou obce, mesta,  

– tradičné regionálne zvyky, obyčaje,  

– kultúrne pamätihodnosti, monumenty obce, mesta,  

– regionálne múzea, prírodovedné múzeá, galérie, skanzeny,  

– významné osobnosti regiónu,  

– prírodné krásy regiónu,  

– náučné chodníky v regióne,  

– chránené rastliny a živočíchy na území regiónu,  

– minerály, skameneliny, jaskyne na území regiónu,  

– tradičné produkty a zamestnania v regióne,  

– umelecké produkty, tradičné ľudovoumelecké remeslá regiónu,  

– miestne a regionálne jazyky.  
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Tematický celok: Objavujeme Slovensko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad 

tém 

– spoznávanie regionálnej kultúry a najtypickejších prejavov kultúr iných regiónov 

Slovenska v oblasti ľudových tradícií,  

– spoznávanie základných znakov ľudovej kultúry národností žijúcich na Slovensku,  

– výber z historických, kultúrnych pamätihodností Slovenska (hrady, zámky, architektúra,  

– flóra a fauna na Slovensku,  

– chránené územia na Slovensku,  

– ľudové piesne a tance, dramatické a výtvarné umenie, tradičné ľudovoumelecké remeslá 

z regiónov Slovenska,  

– geografické zvláštnosti Slovenska, geografické a prírodné monumenty, jaskyne a i.,  

– významné osobnosti rôznych oblastí kultúry a histórie Slovenska.  

  

 

 

Tématický celok: Tradičná ľudová kultúra 

Tradičnú ľudovú kultúru vnímame ako formy kultúrneho prejavu podporujúcu zachovanie kultúrnej 

identity. Kultúrnu identitu chápeme ako súhrn postojov, návykov, tradícií, hodnôt, interpretácií a 

sebainterpretácií, spôsobov myslenia, cítenia a konania (vzorcov správania), ktoré charakterizujú 

organizovanú skupinu ľudí, jej kolektívnym, spoločným výtvorom.  

Tradičná ľudová kultúra je súhrn hmotných a nehmotných produktov ľudskej činnosti, vytvorených v 

tradičných spoločnostiach. Prenášala sa z generácie na generáciu ústnym podaním, napodobňovaním a v 

podstatne menšej miere písomnou formou.  

Tradičná ľudová kultúra ako ucelený a živý systém zanikala postupne s modernizáciou spoločnosti, jej javy sa 

stali zdrojom kultúrnej a spoločenskej identity, zdrojom historického vedomia, patriotizmu a vzdelanosti, 

poznávania kultúrnej rozmanitosti, nástrojom tolerancie, občianskej súdržnosti a porozumenia medzi národmi. 

Je súčasťou materiálneho a duchovného bohatstva Slovenskej republiky. Uchováva sa ako prejav lokálneho, 

regionálneho alebo kultúrneho dedičstva Slovenska.  

 

 

 

 

 

 

Tradičná hmotná kultúra Tradičná nehmotná kultúra 

– ľudové staviteľstvo,  

– domácke a tradičné remeselné 

výrobky,  

– tradičné remeslá (ich história),  

– produkcia potravín a strava,  

– ústne tradície a prejavy vrátane jazyka 

(ľudová slovesnosť, nárečia),  

– interpretačné umenie (ľudové hudba, 

piesne, tance, hry),  

– spoločenské praktiky, zvyky,  
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Prehľad tém 

– odev (kroje na dedine),  

– výtvarné umenie a i.,  

 

– rituály a slávnostné udalosti,  

– tradície spojené s náboženskými sviatkami 

(napr. vianočné, veľkonočné a i.),  

– zvyky a obyčaje súvisiace s prírodou a 

vesmírom,  

– folklórne tradície (prejavy tradičnej ľudovej 

kultúry: ústne, herné, dramatické, spevné, 

tanečné a hudobné).  

 

 

 

2.9.7 Osobnostný a sociálny rozvoj  

Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj má nadpredmetový charakter, prelína sa celým 

vzdelávaním. Jej hlavným cieľom je rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti postojov 

a hodnôt. Prostredníctvom nej sa zároveň s vedomostným rozvojom žiakov cielene rozvíjajú aj 

ich osobné a sociálne kompetencie. Umožňuje žiakom rozmýšľať o sebe, o svojom živote, 

vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti. Vedie ich k uplatňovaniu svojich práv a tiež k 

rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných. Usmerňuje ich v tom, ako chrániť svoje 

zdravie a odolávať rizikám. Pri správnom uplatňovaní významne prispieva k pozitívnej 

sociálnej klíme školy a dobrým vzťahom medzi pedagógmi a žiakmi.  

 

2.9.7.1 Ciele prierezovej témy 

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

- porozumel sebe a iným;  

- optimálne usmerňoval vlastné správanie a prejavovanie emócií;  

- uprednostňoval priateľské vzťahy v triede i mimo nej;  

- osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce;  

 - nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich 

predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce; 

 - získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií; 

 - rešpektoval rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov; -  uprednostňoval 

základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote. 
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2.9.7.2 Spôsob realizácie prierezovej témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj  sa bude realizovať ako súčasť učebného obsahu  viacerých 

vyučovacích predmetov. 

 

2.9.8 Výchova k manželstvu a rodičovstvu  

Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov na 1. stupni je príprava na zodpovedné 

medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu 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. Škola môže 

využiť aj pomoc alebo služby relevantných odborníkov.  

 

2.9.8.1 Ciele Výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

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 (každodennom) živote. 

. 

2.9.8.2 Spôsob realizácie prierezovej témy 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu sa bude realizovať ako súčasť učebného obsahu  

viacerých vyučovacích predmetov. 

Aktivity školy v rámci tejto prierezovej témy v aktuálnom školskom roku sú 

rozpracované v koncepcii s rovnakým názvom. 
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III. Učebný plán 

 

Inovovaný školský vzdelávací program vychádza z Rámcového štátneho vzdelávacieho 

programu. Obsah primárneho vzdelávania je rozdelený do 8 vzdelávacích oblastí. Vzdelávacie 

oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika príbuzných vyučovacích predmetov. 

Zabezpečujú nadväznosť a previazanosť obsahu jednotlivých vyučovacích predmetov 

patriacich do konkrétnej oblasti. Umožňujú rozvíjanie medzipredmetových vzťahov, a tým aj 

kooperáciu v rámci jednotlivých predmetov. V Štátnom vzdelávacom programe je obsah 

vzdelávacej oblasti rozčlenený do vybraných učebných predmetov. Škola si do týchto 

vzdelávacích oblastí – v 1. a 2. ročníku doplnila nový predmet – Zábavná angličtina. 

 

Zaradenie predmetov 1. - 4. ročníka do vzdelávacích oblastí pre primárne vzdelávanie 

Vzdelávacia oblasť Predmety 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 

Anglický jazyk 

Zábavná angličtina 

Matematika a práca s informáciami Matematika 

Informatika 

 

Človek a príroda Prírodoveda 

Prvouka 

Človek a spoločnosť Vlastiveda 

Človek a hodnoty Náboženská výchova 

Etická výchova 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 

 

 

Inovovaný učebný plán pre primárne vzdelávanie  

Učebný plán je dokument, ktorý stanovuje časové dotácie vyučovacích predmetov. Učebný 

plán je realizovaný v rámci týždenného rozvrhu vyučovacích hodín pre jednotlivé triedy v 

ročníku. 
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Časová dotácia hodín  
Počet týždenných 

hodín 1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 9 + 0 8 + 0 7 + 1 7 + 0 31 + 1 

Anglický jazyk 0 + 0 0 + 0 3 + 0 3 + 0 6 + 0 

Zábavná angličtina 0 + 1 0 + 2 0 + 0 0 + 0 0 + 3 

Matematika a práca s informáciami 

Matematika 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 16 + 4 

Informatika 0 + 0 0 + 0 1 + 0 1 + 0 2 + 0 

Človek a príroda 

Prírodoveda 0 + 0 0 + 0 1 + 0 2 + 0 3 + 0 

Prvouka 1 + 0 2 + 0 0 + 0 0 + 0 3 + 0 

Človek a spoločnosť 

Vlastiveda 0 + 0 0 + 0 1 + 0 2 + 0 3 + 0 

Človek a hodnoty 

Náboženská výchova/Etická 

výchova 

1 + 

0/1+0 

1 + 

0/1+0 

1 + 

0/1+0 

1 + 

0/1+0 

4 + 0 

Človek a svet práce 

Pracovné vyučovanie 0 + 0 0 + 0 1 + 0 1 + 0 2 + 0 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 4 + 0 

Výtvarná výchova 2 + 0 2 + 0 1 + 0 1 + 0 6 + 0 

Zdravie a pohyb 

Telesná a športová výchova 2 + 0 2 + 0 2 + 0 2 + 0 8 + 0 
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Časová dotácia hodín  
Počet týždenných 

hodín 1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

      

Povinné hodiny 20 20 23 25 88 

Disponibilné hodiny 2 3 2 1 8 

SPOLU 20+2 20+3 23+2 25+1 88+8 

Poznámky k učebnému plánu: 

 1. ročník:  

Disponibilné hodiny v 1. ročníku sme v rámci inovovaného školského vzdelávacieho 

programu využili takto: 

- na navýšenie časovej dotácie v predmete matematika o jednu vyučovaciu hodinu,  

- na vyučovanie nového predmetu Zábavná angličtina 1 vyučovacia hodina. 

2. ročník:  

Disponibilné hodiny v 2. ročníku sme v rámci inovovaného školského vzdelávacieho 

programu využili takto: 

- na navýšenie časovej dotácie v predmete matematika o jednu vyučovaciu hodinu,  

- na vyučovanie nového predmetu Zábavná angličtina dve vyučovacie hodiny. 

3. ročník:  

Disponibilné hodiny v 3. ročníku sme v rámci inovovaného školského vzdelávacieho 

programu využili takto: 

- na navýšenie časovej dotácie v predmete matematika o jednu vyučovaciu hodinu,  

- na navýšenie časovej dotácie v predmete slovenský jazyk a literatúra o jednu vyučovaciu 

hodinu. 

4. ročník:  

Disponibilnú hodinu v 4. ročníku sme v rámci inovovaného školského vzdelávacieho 

programu využili takto: 

- na navýšenie časovej dotácie v predmete matematika o jednu vyučovaciu hodinu.  
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Skupiny predmetov 

Náboženská výchova/etickávýchova 

 Etická výchova 

 Náboženská výchova/náboženstvo – Katolícka cirkev 

Popis realizácie 

Učebný plán je realizovaný v rámci týždenného rozvrhu vyučovacích hodín pre jednotlivé 

triedy v ročníku.  

Využitie týždňov 

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Výučba 40 40 40 39 

škola v prírode 0 0 0 1 
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IV. Učebné osnovy 

Učebné osnovy 

V učebných osnovách sme sa  zamerali na posilnenie vyučovania slovenského jazyka, 

anglického jazyka a matematiky, aby sa tak zvýšila úroveň spisovnej slovenčiny,  úroveň 

využívania základného matematického myslenia na riešenie praktických problémov v 

každodenných situáciách a úroveň  používania základných slovných spojení v anglickom 

jazyku.  

Rozdelenie štandardov jednotlivých predmetov do ročníkov v iŠkVP je zhodné s rozdelením   

v iŠVP. 

Učebnými osnovami povinného vyučovacieho predmetu, ktorého časová dotácia sa v školskom 

rámcovom učebnom pláne nezvyšuje sú vzdelávacie štandardy daného predmetu v iŠVP. 

Učebnými osnovami povinného vyučovacieho predmetu, ktorého časová dotácia sa v školskom 

rámcovom učebnom pláne zvyšuje bez rozšírenia obsahu,  sú vzdelávacie štandardy daného 

predmetu v iŠVP s  navýšeným výkonovým štandardom, ktorý je popísaný pri danom predmete. 

 

4.1 Jazyk a komunikácia 

4.1.1 Slovenský jazyk a literatúra 

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

povinný povinný povinný povinný 

9 + 0 8 + 0 7 + 1 7 + 0 

 

 V 3. ročníku je navýšený počet hodín v predmete slovenský jazyk a literatúra o jednu hodinu 

týždenne v jazykovej a slohovej výchove bez zmeny obsahu vzdelávania vytýčeného štátnym 

vzdelávacím programom. Posilnená časová dotácia zvýši kvalitu výkonu. Predmet je v 1., 2. 

a 4. ročníku spracovaný presne v rozsahu stanovenom iŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu v 1.,2.a 4. ročníku sú uvedené v príslušnom iŠVP.  Tieto sú zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací program. 

Štandardy predmetu iŠVP, ktoré sú súčasne učebnými osnovami predmetu, si môžete pozrieť 

tu  →   SJL  (Príloha č.1). 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://cloud6.edupage.org/cloud/sjl_pv_2014.pdf?z%3AyezlTOmDwqODrGRlJZ6Mvcv9oU1vFlnfERhfLj2c4en3KrBgTnCs5gnKNEkqWSM0
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3.ročník - profilové kompetencie 

 pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa 

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

 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. 

 

Vzdelávací štandard 

Jazyková a slohová zložka(165) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

abeceda 

 

 

 

 

 

encyklopédie, telefónny zoznam 

- zoradiť slová v abecednom poradí podľa druhého, 

tretieho..., n-tého písmena,  

 - použiť aspoň jednu kodifikovanú príručku 

slovenského jazyka, 

- podľa abecedného poradia vyhľadať slová a heslá v 

slovníkoch, v telefónnom zozname a v 

encyklopédiách, 

slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ (písanie a výslovnosť) - nahradiť spoluhlásku l, ĺ a r, ŕ samohláskou a 

vytvoriť slabiku,  

- identifikovať slová so slabikotvornými hláskami v 

texte,  

-tvoriť nové slová zo slabikotvorných slabík, 

obojaké spoluhlásky - vymenovať obojaké spoluhlásky, 

- identifikovať v texte obojaké spoluhlásky, 

-  písať po obojakých spoluhláskach mäkké i, í, alebo 

tvrdé y, ý 

vybrané slová po obojakých spoluhláskach (b, m, p, 

r, s, v, z) 

- vymenovať vybrané a príbuzné slová po 

spoluhláskach (b, m, p, r, s, v, z),  

- rozoznať pravopis vybraných a príbuzných slov,  
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príbuzné slová (odvodzovanie, tvorenie, pravopis) -  používať vybrané a príbuzné slová v iných slovných 

spojeniach, v texte 

-použiť vybrané slová pri voľnom písaní 

a rozprávaní. 

 

podstatné mená  

 

 

všeobecné a vlastné podstatné mená 

- vysvetliť pojem podstatné mená,  

- pýtať sa na podstatné mená otázkou: kto je to? čo 

je to?,  

-  identifikovať na základe otázky podstatné mená v 

texte, 

- vysvetliť pojem všeobecné a vlastné podstatné 

mená, - rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné mená 

v texte, -  uplatňovať pravidlá slovenského pravopisu 

pri písaní vlastných mien osôb, zvierat, vecí, miest, 

mestských častí, obcí, ulíc, pohorí, riek, potokov, 

štátov 

 

 

Jazyková a slohová zložka(165) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Slovesá 

 

 

 slová podobného významu (synonymá) 

 

  

 

prídavné mená  

 

 

 

slová opačného významu (antonymá) 

- vysvetliť pojem slovesá,  

- opýtať sa na slovesá otázkou: čo robí?,  

-identifikovať slovesá v texte na základe otázky,  

- písať v slovesách koncovku – li,  

- identifikovať slová podobného významu v texte,  

- vysvetliť pojem prídavné mená,  

- pýtať sa na prídavné mená otázkou: aký? aká? 

aké?, - identifikovať na základe otázky prídavné 

mená v texte, 

-  identifikovať slová opačného významu v texte,  

- používať synonymá a antonymá vo vetách, v texte, 

zámená 

 

 

 

 

 číslovky 

- vysvetliť pojem zámená,  

- identifikovať bežne používané zámená (ja, ty, on, 

ona, ono, my, vy, oni, ony, tebe/ti, mňa/ma, nás, 

vám, im, jemu/mu, jej, môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, 

ich, kto, čo, ten, to, tam, takto) v texte,  

- používať zámená v ústnej a písomnej komunikácii,  



                      Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa 

Inovovaný školský vzdelávací program 

- vysvetliť pojem číslovky,  

- opýtať sa na číslovky otázkami: koľko? koľkí?, 

- vyhľadať v texte základné a radové číslovky, 

 - používať číslovky v bežnej komunikácii,  

- zapísať číslovky slovom, 

list 

 členenie listu (úvod, jadro, záver, podpis) 

 oslovenie 

- rozoznať časti listu (úvod, jadro, záver),  

- v liste rozoznať oslovenie a podpis,  

- správne napísať oslovenie v liste,  

- písomne zoštylizovať jednoduchý list,  

- rozoznať druhy korešpondencie, 

rozprávanie – písomne  

osnova (úvod, jadro, záver) 

 časová postupnosť 

- porozprávať udalosť alebo zážitok zo života podľa 

série obrázkov, na základe vopred vytvorenej 

osnovy, - porozprávať dej podľa časovej postupnosti, 

oznam  

SMS, mejl  

správa  

odlíšenie oznamu od správy 

- sformulovať krátky oznam,  

- napísať jednoduchý oznam prostredníctvom SMS, 

mejlom,  

- napísať správu mejlom,  

- odlíšiť správu od oznamu, 

inzerát - vyhľadať inzeráty v časopisoch, v novinách, v 

reklamách, na internete,  

- triediť inzeráty podľa obsahového zamerania,  

- dokáže písomne sformulovať krátky inzerát, 

reklama  

druhy reklamy 

- vysvetliť pojem reklama,  

- rozlíšiť druhy reklamy,  

- sformulovať krátky reklamný text, 

- posúdiť veku primeraným spôsobom a jazykom 

hodnovernosť reklamy, 

 

Jazyková a slohová zložka(165) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

pozvánka - vysvetliť pojem pozvánka,  

- rozpoznať jednotlivé body pozvánky (miesto, čas, 

program, pozývateľ), 

-  sformulovať písomne text pozvánky na určité 

podujatie (besiedka, koncert), 

opis pracovného predmetu 

 

 

 nákres  

- opísať charakteristické prvky predmetu,  

- opísať funkčnosť predmetu a poznať jeho praktické 

využitie,  

- slovne vysvetliť čo je nákres, schéma,  

- identifikovať nákres, schému v texte,  
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schéma  

návod  

 

 

recept 

- charakterizovať návod, 

-  pracovať podľa jednoduchého návodu,  

- prezentovať návod verejne, 

-  rozpoznať jednoduchý recept, 

-  rozlíšiť druhy receptov (lekársky, kuchársky), 

-  pracovať podľa jednoduchého receptu,  

- zostaviť jednoduchý recept, 

vizitka -identifikovať vizitku po vizuálnej stránke, 

- rozoznať, ktoré údaje o človeku vizitka prezrádza,  

- predstaviť sa prostredníctvom vizitky, 

- vyrobiť vizitku pre seba, pre spolužiaka, rodiča. 

 

Čítanie a literárna výchova(99) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

literatúra pre deti a mládež - čítať plynulo súvislý umelecký text,  

- uplatňovať zásady správnej techniky čítania 

zameranej na umelecký prednes,  

- správne dýchať, artikulovať, dodržiavať správnu 

výslovnosť,  

- literárny text čítať s porozumením, 

-  odpovedať na otázky zamerané na obsahovú 

stránku textu,  

-vymenovať najznámejšie knihy pre deti a mládež,  

- pozná mená významných autorov detskej 

literatúry,  

-  porozprávať krátky dej alebo obsah prečítanej 

knihy,  

- vyjadriť pocity a zážitky z prečítaného textu (knihy), 

poézia, próza 

 

 

odsek 

- vysvetliť pojmy poézia a próza,  

-rozoznať v texte poéziu od prózy, 

- recitovať báseň so zameraním na umelecký 

prednes, - rozoznať v prozaickom útvare odseky, 

 

 

Čítanie a literárna výchova(99) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
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ľudová slovesnosť 

 

 

pranostika 

 

 

 

príslovie  

porekadlo 

 prirovnanie 

- vysvetliť pojem ľudová slovesnosť,  

- vymenovať literárne útvary ľudovej slovesnosti,  

- čítať krátke ľudové útvary s porozumením,  

- vysvetliť pojem pranostika, 

- vyhľadať pranostiky v texte, 

- zapamätať si najznámejšie pranostiky,  

-  vyhľadať príslovia a porekadlá v texte, 

- povedať ponaučenie vyplývajúce z príslovia,  

- vysvetliť pojem prirovnanie,  

- identifikovať prirovnania v texte,  

-napísať samostatne vety, v ktorých použije čo 

najviac prirovnaní, 

autorská rozprávka 

 

 

 

 

 hlavná a vedľajšia postava 

- autorskú rozprávku prečítať nahlas, plynulo, s 

porozumením,  

- v rozprávke výrazne čítať priamu reč,  

- rozlíšiť rozdiely medzi ľudovou a autorskou 

rozprávkou, 

- rozlíšiť hlavné a vedľajšie postavy rozprávky,  

-povedať ponaučenie vyplývajúce z rozprávky, 

hlavná myšlienka  

 

povesť (vhodný výber povesti, zamerať sa na kratšie 

a po obsahovej stránke jednoduchšie povesti) 

- určiť hlavnú myšlienku v rôznych literárnych 

textoch,  

- určiť rozdiely medzi rozprávkou a povesťou,  

- charakterizovať povesť,  

-určiť hlavnú myšlienku povesti,  

- správne formulovať otázky k obsahu povesti,  

- vysloviť vlastný názor na povesť. 

 

 

Prierezové témy: 

Osobný a sociálny rozvoj 

- spolupráca a súťaživosť 

- poznávanie dobrých a zlých stránok 

- vytvoriť si vlastný názor, uplatňovať svoje práva 

- vzťahy v rodine 

- právo na vlastný domov 

 

Environmentálna výchova 

- ochrana stromov, prírody a zvierat 

- vzťah medzi človekom a životným prostredím 
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- starostlivosť o domáce zvieratá, využitie liečivých rastlín 
- hospodárenie s vodou, odpad v domácnosti 

 

Ochrana života a zdravia 

- pripraviť žiakov  zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením 

cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu 

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

iných ľudí 

- osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade 

ohrozenia zdravia a života 

 

Mediálna výchova 

- osvojovať si schopnosti úspešne a samostatne sa zapojiť do mediálnej komunikácie 

- rozvíjať schopnosť analytického prístupu k mediálnym obsahom a kritického odstupu 

od nich 

- využívať potenciál médií ako zdrojov informácií, kvalitnej zábavy i naplnenia voľného 

času 

 

 

Učebné zdroje: 

L. Virgovičová, Mgr. Z.Virgovičová : Šlabikár I. časť, II. časť, 2019 

L. Virgovičová, Mgr. Z.Virgovičová : Čítanka pre 1. ročník ZŠ, 2019 

E. Dienerová, M. Nosáľová, Z. Hirschnerová: Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ - učebnica, 

2013 

Z. Hirschnerová: Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit, 2013  

M. Nosáľová, E. Dienerová, A. Hirková: Čítanka pre 2. ročník, 2018 

Mgr. Z.Lacková, Mgr. P. Agalarevová: Pracovný zošit k Čítanke pre 2. ročník ZŠ, 2013 

Mgr. Z. Hirschnerová, R. Adame: Slovenský jazyk pre 3. ročník, 2012 

 Mgr.Z. Hirschnerová,R. Adame: Slovenský jazyk - pracovný zošit 

Mgr. Z. Hirschnerová, Mgr. M. Filagová, Mgr. M. Ondráš: Čítanka pre 3. ročník ZŠ, 2013 

Mgr. Z. Hirschnerová: Pracovný zošit k Čítanke pre 3. ročník ZŠ, 2012 

Mgr.Z. Hirschnerová,. Mgr.M.Filagová,PhD,M.Ondráš: Čítanka pre 4. ročník ZŠ, 6. vyd. 2018 
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Mgr.Z. Hirschnerová: Pracovný zošit k Čítanke pre 4. ročník ZŠ 

Mgr. Zuzana Hirschnerová, Mgr. Rút Adame: Slovenský jazyk pre 4.ročník ZŠ, 2018 

Z. Hirschnerová, R. Dobiašová Adame,  Pracovný zošit pre 4. ročník,  AITEC, 2019 

 Ľudové a umelé rozprávky, Poviedky a príbehy zo života, Výber z poézie pre deti, Nahrávky 

na elektronických médiách, Detské časopisy, Iné kultúrne a literárne zdroje, Učíme slovenčinu 

komunikačne a zážitkovo (Palenčárová – Kesselová – Kupcová), Príručka slovenského 

pravopisu pre školy a prax a iná odborná literatúra, slovníky, odborné časopisy. 

 

4.1.2 Anglický jazyk 

 

3. ročník 4. ročník 

povinný povinný 

3 + 0 3 + 0 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom iŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací 

program. Štandardy predmetu, ktoré sú súčasne učebnými osnovami predmetu, si môžete 

pozrieť tu  →ANJ (Príloha č.2). 

Učebné zdroje: 

L. Hocking, M. Bowen: English World 1 - Pupil´s book pre 3. ročník ZŠ, 2009 

L. Hocking, M. Bowen: English World 1 – Workbook pre 3. ročník ZŠ, 2009 

L. Hocking, M. Bowen: English World 2 - Pupil´s book pre 4. ročník ZŠ, 2009 

L. Hocking, M. Bowen: English World 2 – Workbook pre 4. ročník ZŠ, 2009 

 

4.1.3 Zábavná angličtina 

1. ročník 2. ročník 

povinný povinný 

0 + 1 0 + 2 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://cloud6.edupage.org/cloud/aj_pv_2014.pdf?z%3AiKIbwnTt%2BT8%2BhaR
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Charakteristika predmetu:       

Predmet zábavná angličtina je prvým kontaktom žiakov s cudzím jazykom. Hravou formou 

žiaci spoznávajú nové slovíčka, výrazy a piesne. Hra, hrové aktivity, spev, hudobno-

pohybové aktivity tvoria hlavnú náplň na hodinách zábavnej angličtiny. Žiaci získajú 

potrebný základ pre predmet anglický jazyk vo vyšších ročníkoch. Výučba je spestrená 

vlastnou tvorivou fantáziou učiteľa, kde takto využije obrázky a rôzne učebné pomôcky, ako 

sú lopty, stuhy, rôzne druhy ovocia a zeleniny, obrázky zvierat, obrázky domu a izieb, 

nábytku v dome, oblečenia a iné. 

Organizácia vyučovania 

- trieda, 

- počítačová učebňa, 

- prírodná záhrada v areáli našej školy. 

 

Kľúčové kompetencie, ciele predmetu: 

kompetencia (spôsobilosť v oblasti sociálnej a komunikačnej): 

- adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu, 

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

  1. a 2. ročníka ZŠ, 

- primerane veku dokázať vyjadriť svoj názor, 

- orientovať v množstve rôznych informácií,  

- pozorne počúvať,  

- voliť optimálnu formu a spôsob komunikácie,  

- prezentovať informácie jasne, stručne, presne, zrozumiteľne, 

kompetencia (spôsobilosť) v oblasti  prírodovedného myslenia: 

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

  poznatkov, 
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kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

- primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa: 

- uvedomovať si význam vytrvalosti, aktivity a iniciatívy pre svoj pokrok, 

kompetencia (spôsobilosť)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, 

- používať získané informácie na riešenie problému, efektívne sprostredkovať informácie         

  v rôznych podobách, 

osobné, sociálne a občianske kompetencie: 

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

  sebauvedomenia, 

- spolunažívať s inými, pracovať v tíme,  nenásilne riešiť konflikty, rešpektovať, tolerovať  

  odlišnosti, vzájomne si pomáhať, udržiavať harmonické medziľudské vzťahy,  

kompetencia (spôsobilosť) 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.  

 

Ciele predmetu: 

- získať základy anglického jazyka, 

- komunikovať na veku primeranej úrovni, 

- reagovať na pokyny učiteľa v anglickom jazyku, 

- účinne spolupracovať v skupine. 
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Vzdelávacie štandardy(tvoria súčasne učebné osnovy predmetu): 

Na hodinách sa má vytvoriť hravá atmosféra, v ktorej sa môže dieťa učiť bez strachu 

a stresu. V začiatočnej fáze vyučovania anglického jazyka hrajú dôležitú úlohu parajazykové 

(rytmus, intonácia) a nonverbálne (gestikulácia, mimika) prostriedky. 

Správne zvolenými metódami  sa má vyprovokovať chuť do učenia a využiť prirodzená 

zvedavosť dieťaťa. Je nutné zohľadniť potreby dieťaťa a umožniť mu učiť sa všetkými 

zmyslami. Prihliada sa aj na  vyjadrovacie schopnosti žiaka, kreativitu, sociálne správanie 

a rečové zručnosti.  V prvom rade má dieťa jazyk zažiť a použiť v komunikácii s partnerom.   

Pritom majú u začiatočníkov prednosť počúvanie a hovorenie. Čítanie a písanie sa pridávajú 

neskôr  podľa schopností detí a v rámci kontextu. 

Vzdelávací obsah zábavnej angličtiny v 1.ročníku primárnej školy pozostáva z 9.  okruhov.  

Vzdelávací obsah zábavnej angličtiny v 2.ročníku primárnej školy pozostáva z 10.okruhov.  

 

Tematické okruhy – počty hodín 

 Počet hodín 

Názov tematického celku 1. ročník 2. ročník 

Pozdravy 2  

Hračky      4  

Zvieratá 4  

Vianoce 3  

Na farme 4  

Oslava 4  

Rodina 4  

Naše telo 4  

Doprava 4  

   

Pozdravy  5 

Opäť ahoj  5 

Včelia rodina  7 

V triede  7 

Zimný čas  7 

Farby  7 

Jedlo a pitie  7 

Mesto Margaréta  7 

V dome  7 

Môj deň  7 
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Vzdelávacie štandardy 

1.ročník. 

 

1. Pozdravy 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Pozdravy počas dňa  
 

 Predstavovanie sa  
 

 Maľovanie obrázkov zvierat - žaba, zajac, 
myš, včielka 

 Rozlíšenie pojmov  chlapec- dievča  
 

 poznať frekventované pozdravy a správne ich 
používať počas dňa, 

 predstaviť sa a reagovať na otázku „Ako sa 
máš?“, 

 poznať názvy štyroch zvieratiek, 
 

 rozlíšiť pojem chlapec – dievča, 

 zaspievať jednoduché pesničky, 

 

2. Hračky      

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Názvy hračiek 
 Otázka „What´s this?“ 
 Farby 
 Použitie vety „I have a...“ 

 vymenovať niektoré druhy hračiek, 

 odpovedať na otázku „What´s this?“, 

 vymenovať základné farby a použiť ich vo 
vete, 

3. Zvieratá       

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Názvy zvierat v ZOO 
 Ďalšie farby 
 Číslice 1 – 10 
 Množné číslo podstatných mien 

 pomenovať zvieratá, 

 rozlišovať ďalšie farby, 

 počítať do 10, 

 utvoriť množné číslo podstatných mien, 

 

4. Vianoce       

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vianočné postavy a dekorácie 
 Veta „Here you are“ 
 

 Rozprávkové bytosti 

 používaťslovíčka súvisiace s vianocami, 

 používať vetu „Here you are“, 

 poďakovať sa, 

 rozlíšiť známe rozprávkové bytosti, 
pomenovať ich, 
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5. Na farme       

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Názvy domácich zvierat 
 Určenie počtu zvierat na obrázku 

 vymenovať zvieratá na farme, 

 utvoriť jednoduché vety podľa obrázka, 
 

 

6. Oslava 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Oslava narodenín (pieseň) 
 Otázka „How old are you? 
 Spojenie „I like“ 
 

 Jedlo, ovocie, zelenina 

 tvoriť jednoduché vety, 

 určiť počet rokov, 

 použiť slovné spojenie „I like“ v krátkom 
rozprávaní,  

 vymenovať základné jedlá, základné druhy 
ovocia a zeleniny, 

 

7. Rodina 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Členovia rodiny (pieseň) 
 

 Časti domu. Predmety v izbe. 
 

 zopakovať otázku Who is this?,  

 nazvať členov rodiny, 

 povedať názvy základných častí domu, 
predmetov v izbe, 

 

8. Naše telo   

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Časti tela 
 Použitie spojenia „I can...“ 
 Názvy oblečenia 

 pomenovať základné časti tela, 

 vedieť použiť sloveso Can, 

 pomenovať časti oblečenia, použiť ich vo 
vete, 

 

9. Doprava   

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Pomenovanie dopravných prostriedkov 
 Prídavné mená veľký – malý 
 

 Pomenovanie povolania 

 rozoznať základné dopravné prostriedky, 

 rozlíšiť a správne použiť pojmy veľký – malý, 

 vymenovať niektoré druhy povolaní. 
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2.ročník 

 

                                                        1. Pozdravy -Greetings 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pozdrav 

Pozdravy počas dňa 

Otázka: How are you? 

 

 

 

 

- poznať pozdravy a správne ich priradiť  

  k časti dňa, správne sa pozdraviť, 

- použiť otázku   ôHow  are you?“ 

- odpovedať na otázku „I am .........“ 

- zaspievať pieseň,  

- správne vysloviť precvičované slová. 

                                                     2. Opäť ahoj - Hello again 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Predstavovanie 

Otázka: What is your name? 

Odpoveď: My name is... 

Slovné spojenie: I am, you are 

 

Prídavné mená tall, small, fat, big 

Pieseň 

- predstaviť sa, 

- odpovedať na otázku  „What is your  

  name?“ 

- rozlíšiť pojem chlapec,  dievča, 

 

- rozoznať význam prídavných mien tall,  

  small, fat, big a použiť ich, 

 

 

                                               3. Včelia rodina - The bee family 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Členovia rodiny 

Otázka : Who is it? 

 

Prídavné mená young, old, happy, sad 

- pomenovať členov rodiny, 

- odpovedať na otázku: „Who is it?“ 

 

- povedať význam prídavných mien  
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Pieseň 

 

  young, old, sad, happy a priradiť ich   

  k podstatnému menu, 

- zaspievať pieseň, 

                                                4. V triede - In the classroom 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Predmety v škole 

Otázka: What is it? 

Slovne spojenie: I can... 

 

 

 

Čísla 0 až 12 

Pieseň 

 

- pomenovať predmety v triede a školské  

   pomôcky, 

- odpovedať na otázku  „What is this?“ 

- použiť slovné spojenie „I can.......“ 

- utvoriť jednoduchú vetu, 

 

- počítať od  0 do 12, 

 

                                                     5. Zimný čas - Winter time 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zimné oblečenie 

Množné číslo podstatných mien 

Otázka: Can you...? 

Zimné športy 

 

 

Pieseň 

- povedať názvy zimného oblečenia, 

- utvoriť množné číslo podstatných mien, 

- použiť otázku  „Can you?“, odpovedať na  

  Ňu, 

- prečítať a preložiť frázy, 

 

- zaspievať pieseň, 
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                                                            6. Farby -Colours 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pomenovanie farieb 

Oblečenie 

Slovné spojenie: I have got... 

 

 

- pomenovať farby, 

- rozoznať slová  na základe posluchu, 

- pomenovať časti oblečenia, 

- utvoriť vety s použitím spojenia „I have   

  got......“ 

                                                  7. Jedlo a pitie - Food and drinks 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pomenovanie jedál a nápojov 

Otázka: What do you like? 

Slovesá: hungry, thirsty 

 

Pieseň 

 

- povedať názvy základných druhov potravín, 

- použiť spojenie I like v jednoduchej vete, 

- poznať význam slov hungry a thirsty  

  a použiť ich v jednoduchej vete, 

- zasievať pieseň, 

                                                    8. Mesto Margaréta - Daisy town 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pomenovanie budov v meste 

Čísla 11až 30 

Určitý člen: „the“ 

Aktivity na precvičenie učiva 

 

- pomenovať významné budovy v meste, 

- počítať do 30 a určiť počet predmetov, 

- použiť určitý člen „the“ vo vete, 

 

   

 

                                                     9. V dome- In the house 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Miestnosti v dome 

 

 

- označiť miestnosti v dome a zariadenie  

  izby, 

- odpovedať na otázku  „Where is...?“ 
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Osobné zámená: he, she 

Predložky: In, On, Under 

 

- správne použiť zámená he, she, 

- správne použiť predložky in, on , under  

                                                           10. Môj deň -  My day 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Režim dňa 

Určovanie času 

Otázka: „What is the time?“ 

Pieseň: This is the way 

 

- poznať a pomenovať  časti dňa, 

- určiť čas a odpovedať na otázku  “What is  

  the time?“ 

- utvoriť jednoduchú vetu na vyjadrenie  

  činnosti počas dňa. 

 

 

 

 Spôsob a kritéria hodnotenia 

 

Na hodnotenie predmetu  vychádzame s Metodického pokynu č. 22/2011 z mája 2011 

na hodnotenie žiakov základnej školy.  Anglický jazyk klasifikujeme. Hodnotiť žiaka 

a následne klasifikovať musíme komplexne, na princípe individuálneho prístupu k osobnosti 

a hľadať u žiaka iba dobré veci. Snažíme sa pri klasifikácii sledovať a zisťovať prírastok 

vedomostí. Klasifikáciu môžeme obohatiť aj o slovného hodnotenie, nasledovne: 

 

1. Very good! / Veľmi dobré. 

2. Good! / Dobré. 

3. Good but you could do better! Dobré, ale môže to byť lepšie. 

4. Try harder you can do it! Usiluj sa viac.  

 

Taktiež  je potrebné rozvíjať u žiakov správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom. 
Pri hodnotení a klasifikácii žiaka sa posudzujeme získané kompetencie v súlade so školským 

vzdelávacím programom.  

Hodnotíme a klasifikujeme: 

- komunikačné zručnosti v jazyku (v potrebnej miere) 

- jazykové schopnosti 

- manuálne zručnosti a ich využitie 

- umelecké a psychomotorické schopnosti 

- analýzy problémov a schopnosti ich riešenia 
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Metódy práce 

 výklad 

 motivačné metódy rozhovoru 

 reproduktívne i produktívne metódy upevňovania učiva 

 demonštračné vizuálne i audiovizuálne metódy  

 dramatizačné metódy 

 interaktívne metódy 

 heuristické metódy projektovej práce 

 problémová 

 

Formy práce 

 individuálna a skupinová práca žiakov, tímové hry 

 práca vo dvojici 

 frontálna výučba 

 práca s učebnicou, pracovným zošitom, multimediálnymi programami, CD, časopisom 

a internetom 

 

Prierezové témy 

 

Osobný a sociálny rozvoj 

- Spolupráca a súťaživosť 

- Poznávanie dobrých a zlých stránok 

- Vytvoriť si vlastný názor, uplatňovať svoje práva 

- Vzťahy v rodine 

- Právo na vlastný domov 

 

Enviromentálna výchova 

- Ochrana stromov, prírody a zvierat 

- Vzťah medzi človekom a životným prostredím 

- Starostlivosť o domáce zvieratá, využitie liečivých rastlín 

- Hospodárenie s vodou, odpad v domácnosti 

 

Ochrana života a zdravia 

- pripraviť žiakov  zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením 

cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu 

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

iných ľudí 

- osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade 

ohrozenia zdravia a života 
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Mediálna výchova 

- osvojovať si schopnosti úspešne a samostatne sa zapojiť do mediálnej komunikácie 

- rozvíjať schopnosť analytického prístupu k mediálnym obsahom a kritického odstupu 

od nich 

- využívať potenciál médií ako zdrojov informácií, kvalitnej zábavy i naplnenia voľného 

času 

Multikultúrna výchova 

- rozvíjať kladný vzťah k vianočným tradíciam, 

- rešpektovanie tradícií v Anglicku, 

- rešpektovanie veľkonočných tradícií, 

- osvojiť si znalosti o rôznych etnických a kultúrnych skupinách 

Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

- odborné publikácie k daným témam 

-  webové stránky, ktoré sú venované výučbe anglického jazyka 

-  materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má naša škola k dispozícií 

-  učebnica, pracovný zošit 

- metodická príručka 

- dvojjazyčné slovníky 

- obrázkové slovníky, obrázkové karty, obrázky na omaľovanie 

- multimediálne výukové CD ROM´s 

- obrazový demonštračný materiál (magnetické obrázky, karty, pexesá, maňušky a pod.) 

- Mgr. Mária Matoušková, Mgr. Vratislav Matoušek: Busy bee 1 – Anglický jazyk pre 

najmladších školákov, 2013 

- Mgr. Mária Matoušková, Mgr. Vratislav Matoušek: Busy bee 1 – Pracovný zošit, 

2012, reedícia 2015 

- Mgr. Mária Matoušková, Mgr. Vratislav Matoušek: Busy bee 2 – Anglický jazyk pre 

mladších školákov, 2012, reedícia 2015 

- Mgr. Mária Matoušková, Mgr. Vratislav Matoušek: Busy bee 2 – Pracovný zošit, 

2012, reedícia 2015 
 

7.2 Matematika a práca s informáciami 

7.2.1 Matematika 

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

povinný povinný povinný povinný 

4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 
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Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom iŠVP, bez ďalších úprav. V každom 

ročníku  je navýšený počet hodín v predmete matematika o jednu hodinu týždenne bez zmeny 

obsahu vzdelávania vytýčeného štátnym vzdelávacím programom. Posilnená časová dotácia 

zvýši kvalitu výkonu. 

Charakteristika predmetu 

Predmet matematika je na primárnom stupni vzdelávania prioritne zameraný na budovanie 

základov matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti 

(ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na riešenie 

problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú 

širšie chápanie súvislostí a vzťahov). 

Výučba matematiky musí byť vedená snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti 

špirálovite, vrátane opakovania učiva na začiatku školského roku 

s propedeutickými postupmi prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom 

i divergentných úloh, aby tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli 

používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), 

rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. 

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri objavovaní a prezentácii 

nových matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania 

žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Na hodinách matematiky sa 

tiež kladie dôraz na rozvoj žiackych schopností a zručností, predovšetkým väčšou 

aktivizáciou žiakov. Proces získavania nových matematických vedomostí u žiakov musí 

učiteľ realizovať s prevahou pozorovania a experimentovania v ich prirodzenom prostredí. 

Učiteľ by mal tiež naučiť žiakov správne klásť otázky, odhadnúť výsledky i korektne 

formulovať závery. Učenie matematiky by malo byť pre žiakov zaujímavé, aby sa u nich 

formoval pozitívny vzťah k matematike a aby ju vnímali ako nástroj na riešenie 

problémových úloh každodenného života. 

Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov rýchlosť 

preberania tematických celkov rovnako ako ich poradie, prípadné rozdelenie na časti a 

presuny v rámci ročníkov. 

CIELE PREDMETU 

Žiaci na primárnom stupni vzdelávania majú dosiahnuť nasledujúce ciele: 

 osvojiť si základné matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené vo 

vzdelávacom štandarde, 

 pracovať s prirodzenými číslami (v obore do 10 000) tak, ako to bližšie špecifikuje 

vzdelávací štandard, 

 používať zlomky na propedeutickej, prípravnej úrovni, 

 identifikovať a správne pomenovať funkčné vzťahy medzi číslami, 

 objavovať pravidlá vytvorených postupností a dopĺňať ich, 

 orientovať sa v tabuľkách, grafoch a vytvárať ich, 
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 identifikovať, pomenovať, narysovať a správne označiť geometrické útvary bližšie 

špecifikované vo vzdelávacom štandarde, 

 odhadnúť a presne odmerať dĺžku útvaru, premeniť jednotky dĺžky (mm, cm, dm, m, 

km). 

 používať matematiku ako jeden z nástrojov na riešenie problémov reálneho života 

(vrátane postupného nadobúdania finančnej gramotnosti), 

 rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom učenia sa, 

 rozvíjať poznávacie procesy a myšlienkové operácie, 

 upevniť kladné morálne a vôľové vlastnosti (samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, 

húževnatosť, kritiku, sebakritiku, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, 

systematickosť pri riešení úloh v osobnom i verejnom kontexte), 

 rozvíjať kľúčové kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti. 

1.ročník 

Profilové kompetencie 

 pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa 

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

 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 

 

Vzdelávacie štandardy -  sú súčasne učebnými osnovami predmetu. 

 

Prirodzené čísla 1 – 20 a 0(50) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

skupina, počet predmetov (prvkov) v skupine, číslo 

pár 

 

 

 párny a nepárny počet predmetov  

 

viac, menej, rovnako  

prirodzené čísla 1 – 20 a 0  

- určiť počet prvkov v skupine (počítaním po jednom, 

po dvoch, na prvý pohľad) a vyjadriť ho prirodzeným 

číslom,  

- vytvoriť (vyznačiť, oddeliť) skupinu s daným počtom 

prvkov,  

- porovnať počet prvkov v dvoch skupinách 

(počítaním i na prvý pohľad),  

- napísať a prečítať číslo, 

-  rozložiť číslo na jednotky a desiatky,  

- zložiť číslo z jednotiek a desiatok,  
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jednotky, desiatky rozklad čísla na jednotky a 

desiatky prvý, druhý, tretí, ..., dvadsiaty  

číselný rad  

pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, 

za, hneď pred, hneď za, predposledný, posledný, 

nasledujúci, predchádzajúci 

 vzostupný číselný rad (od najmenšieho čísla po 

najväčšie číslo)  

zostupný číselný rad (od najväčšieho čísla po 

najmenšie číslo) 

 číselná os 

 relačné znaky >,˂, = 

nerovnice (na propedeutickej úrovni) 

slovné úlohy na porovnávanie charakterizované 

vzťahmi viac, menej, rovnako 

- použiť základné i radové číslovky v číselnom obore 

do 20,  

- orientovať sa v číselnom rade,  

- vytvoriť vzostupný a zostupný číselný rad,  

- zobraziť číslo na číselnej osi, 

-  doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj 

zostupného číselného radu,  

- vymenovať niekoľko čísel menších (väčších) ako 

dané číslo,  

 

Prirodzené čísla 1 – 20 a 0 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 - usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i 

zostupne, 

-  porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať 

pomocou relačných znakov >,˂,= 

- vyriešiť jednoduché nerovnice, 

-  vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie. 

- vytvoriť jednoduchú odpoveď na slovné úlohy 

 

Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20(81) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

sčítanie, odčítanie  

znaky +, , =  

sčítanie a odčítanie na modeloch (dynamický model, 

statický model)  

sčítanie a odčítanie pomocou znázornenia 

 sčítanie počítaním po jednom, dopočítaním druhého 

sčítanca k prvému, dopočítaním menšieho sčítanca k 

väčšiemu sčítanie a odčítanie použitím 

zautomatizovaného spoja  

jednoduché slovné úlohy typu: určiť súčet, keď sú 

dané dva sčítance  

- sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom obore 

do 20 bez prechodu cez základ 10,  

- použiť znaky +, , =,  

-  vytvoriť príklady na sčítanie a odčítanie k danej 

situácii (matematizácia reálnej situácie), 

-  vytvoriť slovné úlohy k danému numerickému 

príkladu na sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 

20 bez prechodu cez základ 10,  

- sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom obore 

do 20 s prechodom cez základ 10 na úrovni 

manipulácie, - vyriešiť jednoduché slovné úlohy na 

sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20 bez 

prechodu cez základ 10,  
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zväčšiť dané číslo o niekoľko jednotiek 

 určiť jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý 

sčítanec  

zmenšiť dané číslo o niekoľko jednotiek 

 porovnať rozdielom 

 rovnice (na propedeutickej úrovni) 

- vyriešiť jednoduché rovnice. 

- vytvoriť jednoduchý zápis k slovnej úlohe, 

- aplikovať sčítanie a odčítanie v reálnych úlohách 

  

Geometria a meranie(15) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

rovinné geometrické útvary: krivá čiara, rovná čiara, 

otvorená a uzavretá čiara, kruh, štvorec, trojuholník, 

obdĺžnik 

 kreslenie, rysovanie 

 priestorové geometrické útvary: kocka, valec, guľa 

vpravo, vľavo, hore, dole, nad, pod, do, na, pred, za, 

vedľa, medzi, vpredu, vzadu  

pojmy pre porovnávanie: dlhší, kratší, vyšší, nižší, 

širší, užší, najdlhší, najkratší, najnižší, 

 neštandardné jednotky dĺžky (stopa, palec, dlaň, 

lakeť, iný predmet – napr. spinka)  

bludisko, labyrint  

symboly na orientáciu v štvorcovej sieti: ↑ → ↓ ← 

kreslenie a rysovanie obrázkov v štvorcovej sieti  

rozlíšiť, pomenovať a nakresliť krivú, otvorenú i 

uzavretú čiaru,  

- rozlíšiť, pomenovať, narysovať rovnú čiaru,  

- rozlíšiť, pomenovať, nakresliť rovinné geometrické 

útvary,  

- rozlíšiť a pomenovať priestorové geometrické 

útvary,  

- umiestniť (dokresliť) rovinné a priestorové 

geometrické útvary podľa pokynov,  

- určiť polohu geometrických útvarov v priestore,  

- skonštruovať jednoduché rovinné útvary z rôznych 

materiálov, 

- porovnať a usporiadať (vzostupne, zostupne) 

predmety podľa dĺžky (výšky, šírky, ...),  

- odmerať dĺžku (výšku, šírku, ...) daného predmetu 

pomocou neštandardných jednotiek dĺžky,  

- nájsť a vyznačiť cestu v jednoduchom bludisku, 

labyrinte, 

-  na základe symbolov ↑ → ↓ ← nakresliť 

(narysovať) v štvorcovej sieti obrázok,  

 

Geometria a meranie 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

zhodné zobrazenie – osová súmernosť (na 

propedeutickej úrovni) 

- pomocou symbolov ↑ → ↓ ← popísať obrázok v 

štvorcovej sieti,  

- v štvorcovej sieti dokresliť (dorysovať) osovo 

súmerný obrázok. 
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Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie(19) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

predmety, objekty, čísla, ktoré danú vlastnosť majú a 

ktoré danú vlastnosť nemajú  

triedenie podľa farby, tvaru, veľkosti, materiálu, 

dichotomické triedenie (výsledkom triedenia sú dve 

skupiny) podľa dvoch vlastností,  

dichotomické triedenie bez určenia vlastnosti, 

trichotomické triedenie (výsledkom triedenia sú tri 

skupiny) podľa troch vlastností, 

 trichotomické triedenie bez určenia vlastnosti 

 pravda, nepravda  

pravdivosť, nepravdivosť  

veta, tvrdenie  

kvantifikované výroky: všetky, nie všetky, všetci, nie 

všetci, žiaden, každý, niekto, nikto, nič  

porovnávanie podľa veľkosti, dĺžky, výšky, veku, 

rýchlosti, množstva, počtu objektov v skupinách a 

pod. 

postupnosť znakov, symbolov, čísel, obrázkov  

 

nepriamo sformulované úlohy 

  

 

tabuľka, riadok, stĺpec, údaj  

 

hodiny (čas) 

- roztriediť predmety, objekty, čísla podľa toho, či 

danú vlastnosť majú alebo nemajú,  

- roztriediť predmety, objekty a čísla podľa jedného 

alebo viacerých znakov, 

 - určiť vlastnosť, podľa ktorej boli predmety, 

objekty, čísla roztriedené,  

- určiť vlastné kritérium triedenia,  

- rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia, 

-  sformulovať pravdivý alebo nepravdivý výrok,  

- vytvoriť negáciu jednoduchého výroku,  

- rozlíšiť a správne použiť kvantifikované výroky,  

-posúdiť a obhájiť svoje tvrdenie, 

- porovnať dva objekty podľa danej vlastnosti,  

- identifikovať jednoduché pravidlo vytvorenia danej 

postupnosti,  

- doplniť do postupnosti niekoľko chýbajúcich 

znakov, symbolov, čísel, obrázkov,  

- nájsť niekoľko rôznych spôsobov usporiadania 

predmetov, znakov, symbolov,  

- vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie 

a odčítanie 

-v číselnom obore do 20, 

-  orientovať sa v jednoduchej tabuľke, identifikovať 

riadok, stĺpec, údaj,  

-doplniť údaje do jednoduchej tabuľky,  

- určiť na digitálnych i ručičkových hodinách celé 

hodiny,  

- znázorniť na digitálnych i ručičkových hodinách celé 

hodiny. 

 

Prierezové témy 

Multikultúrna výchova 

- rozvoj tolerancie, rešpektu voči iným národom 

- práca s detskými časopismi 

Ochrana života a zdravia 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- zdravá výživa. 
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Osobnostný a sociálny rozvoj 

- cvičenia zmyslového vnímania 

- kreativita (tvorenie viet) 

- cvičenia sebakontroly  

- relaxácia, psychohygiena 

- cvičenie pamäti 

- spolupráca v skupine a v dvojiciach 

-  spolupatričnosť  

 

Dopravná výchova 

- bezpečnosť pri cestovaní 

- vedieť prezentovať sám seba  

- druhy dopravných prostriedkov. 

  

Environmentálna výchova 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- správne reagovanie v krízových situáciách 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- prevencia proti šikanovaniu, agresivite. 

- podpora sebaúcty, sebadôvery 

 

Učebné zdroje 

B. Lehoťanová: Matematika pre 1. ročník ZŠ, I. a II. časť, 2013 

 

 Pomôcky 

Ďalšími veľmi dobrými pomôckami sú  vystrihovacie kartóny - s číslami: čísla a hry   

metodické príručky, technické materiálne prostriedky: 

 demonštračné- tabuľa, krieda, veľké stovkové počítadlo, model číselnej osi, rysovacie 

demonštračné pomôcky (kružidlo, 2 trojuholníky, linea), modely telies 
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 žiacke- kartičky s číslami, s bodkovou symbolikou, písacie a rysovacie potreby 

(kružidlo, lineár, trojuholník s ryskou), dvadsiatkové počítadlo, stovkové počítadlo 

malé, modely geometrických útvarov, modely peňazí... 

 audiovizuálne meotar, video, TV, počítače 

 

2.ročník 

Profilové kompetencie 

 pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa 

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

 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 

 

Vzdelávacie štandardy -  sú súčasne učebnými osnovami predmetu. 

 

Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20 s prechodom cez základ 10(42) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

sčítanie počítaním po jednom, dopočítaním druhého 

sčítanca k prvému, dopočítaním menšieho sčítanca 

k väčšiemu 

 sčítanie a odčítanie použitím zautomatizovaného 

spoja  

rovnice (na propedeutickej úrovni) 

 jednoduché slovné úlohy typu: určiť súčet,  

keď sú dané sčítance zväčšiť dané číslo o niekoľko 

jednotiek určiť jedného sčítanca,  

ak je daný súčet a druhý sčítanec zmenšiť dané číslo 

o niekoľko jednotiek  

porovnať rozdielom  

zložená slovná úloha typu: určiť súčet, keď sú dané 

tri sčítance určiť rozdiel, keď je daný menšenec a dva 

menšitele 

propedeutika násobenia a delenia prirodzených čísel 

- sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom obore 

do 20 s prechodom cez základ 10,  

- sčítať (odčítať) čísla v ľubovoľnom poradí pri riešení 

úloh,  

- vyriešiť jednoduché rovnice na sčítanie a odčítanie,  

- vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a 

odčítanie v číselnom obore do 20,  

- vyriešiť zložené slovné úlohy na sčítanie a odčítanie 

v číselnom obore do 20,  

- vytvoriť jednoduché i zložené slovné úlohy k 

danému numerickému príkladu na sčítanie a 

odčítanie v číselnom obore do 20,  

-sčítať viac rovnakých sčítancov, 

 

 

- odčítať viac rovnakých menšiteľov. 
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Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 100(25) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

počítanie po dvoch, troch, ..., po jednotkách, po 

desiatkach  

prirodzené čísla 1 – 100 a 0  

číslo, číslica, cifra  

jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo 

jednotky, desiatky 

rozklad čísla na jednotky a desiatky  

prvý, piaty, ..., dvadsiaty piaty, ..., stý  

číselný rad 

pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, 

za, hneď pred, hneď za, prvý, druhý, ..., 

predposledný, posledný  

vzostupný a zostupný číselný rad  

číselná os 

 väčšie, menšie, rovné, najväčšie, najmenšie 

 relačné znaky >, ˂, = 

nerovnice (na propedeutickej úrovni) 

- určiť počet prvkov v skupine a vyjadria ho 

prirodzeným číslom,  

- vytvoriť (vyznačiť, oddeliť) skupinu s daným počtom 

prvkov,  

- napísať a prečítať číslo,  

- rozlíšiť a správne použiť pojmy číslo, číslica, cifra,  

- rozlíšiť jednociferné, dvojciferné a trojciferné číslo,  

- rozložiť dvojciferné číslo na jednotky a desiatky,  

- zložiť z jednotiek a desiatok dvojciferné číslo,  

- použiť radové číslovky v číselnom obore do 100,  

- orientovať sa v číselnom rade,  

- vytvoriť vzostupný a zostupný číselný rad,  

- doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj 

zostupného číselného radu,  

- zobraziť číslo na číselnej osi, 

-  usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i 

zostupne,  

 

Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 100(55) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

slovné úlohy na porovnávanie charakterizované 

vzťahmi viac, menej, rovnako 

- porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať 

pomocou relačných znakov >, 

- vyriešiť jednoduché nerovnice,  

-vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie, 

- vytvoriť jednoduchú slovnej úlohu na 

porovnávanie. 

 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 100 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

pamäťové sčítanie a odčítanie: sčítanie a odčítanie 

celých desiatok  

sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez 

prechodu cez základ 10,  

odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného bez 

prechodu cez základ 10  

sčítanie dvojciferného čísla a celej desiatky,  

odčítanie celej desiatky od dvojciferného čísla  

sčítanie dvojciferného čísla a jednociferného čísla s 

prechodom cez základ 10,  

- sčítať prirodzené čísla spamäti,  

- odčítať prirodzené čísla spamäti,  

- sčítať prirodzené čísla písomne,  

- odčítať prirodzené čísla písomne,  

- pri riešení úloh využiť komutatívnosť sčítania,  

- vyriešiť jednoduché rovnice v číselnom obore do 

100, 

-  vyriešiť jednoduché slovné úlohy v číselnom obore 

do 100,  
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odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného s 

prechodom cez základ 10 

 sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel bez prechodu 

cez základ 10 

 sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel s prechodom 

cez základ 10  

algoritmus písomného sčítania a odčítania dvoch 

prirodzených čísel bez prechodu i s prechodom cez 

základ 10 

 sčítanie troch a viacerých prirodzených čísel 

komutatívnosť ako vlastnosť sčítania (na 

propedeutickej úrovni) rovnice (na propedeutickej 

úrovni) 

jednoduché slovné úlohy na sčítanie: určiť súčet, ak 

sú dané sčítance zväčšiť dané číslo o niekoľko 

jednotiek jednoduché slovné úlohy na odčítanie: 

určiť rozdiel dvoch čísel zmenšiť dané číslo o 

niekoľko jednotiek porovnať rozdielom  

zložené slovné úlohy typu: a + b + c, a + b – c, a – b + 

c, a – b – c  

kontrola správnosti (skúška správnosti) 

- vyriešiť zložené slovné úlohy v číselnom obore do 

100,  

- pri riešení slovných úloh vykonať kontrolu 

správnosti, 

- aplikovať sčítanie a odčítanie v bežných (reálnych) 

situáciách v číselnom obore do 100. 

 

 

Geometria a meranie(22) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

bod, označenie bodu veľkým tlačeným písmenom (A, 

B,...)  

priamka, polpriamka, úsečka 

 bod patrí (nepatrí) útvaru, bod leží (neleží) na útvare 

krajné body úsečky 

jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter (cm), 

meter (m)  

dĺžka úsečky v centimetroch porovnávanie a 

usporiadanie úsečiek pomocou prúžku papiera, 

meraním a odhadom, nástroje na meranie dĺžky: 

pravítko, meter, meracie pásmo 

 neštandardné jednotky dĺžky: palec, stopa, lakeť a 

pod. 

uzavretá čiara  

pomenovanie mnohouholníkov: trojuholník, 

štvoruholník, ... strana a vrchol rovinného 

geometrického útvaru  

zhodné zobrazenie – posunutie (na propedeutickej 

úrovni)  

- vyznačiť bod a pomenujú ho,  

- narysovať, označiť a pomenovať priamku, 

polpriamku, úsečku,  

- vyznačiť bod, ktorý danému útvaru (úsečke, 

priamke, polpriamke) patrí, resp. nepatrí,  

- vyznačiť úsečku na priamke, polpriamke, 

-  narysovať úsečku, ak sú dané dva krajné body, 

-  odmerať dĺžku predmetu za pomoci pravítka (s 

presnosťou na centimetre) a výsledok merania 

zapísať,  

 -odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na 

centimetre), 

- porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky,  

- narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou na 

centimetre),  

- odmerať vzdialenosť za pomoci metra i pásma (s 

presnosťou na metre) a výsledok merania zapísať,  

- správne použiť a označiť jednotky dĺžky,  
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vzor, obraz 

 stavba z kociek 

- pri meraní dĺžky použiť vhodný nástroj na meranie 

a zvoliť vhodnú jednotku dĺžky, odmerať dĺžku za 

pomoci neštandardných jednotiek,  

- narysovať uzavretú čiaru,  

- identifikovať a pomenovať mnohouholníky, 

-  identifikovať strany a vrcholy rovinných 

geometrických útvarov,  

- v štvorcovej sieti dokresliť (dorysovať) zhodný 

obrázok,  

- postaviť jednoduchú stavbu z kociek podľa vzoru a 

podľa obrázka. 

- postaviť jednoduchú stavbu z kociek podľa 

vlastnej fantázie. 

 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie(21) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

pravda, nepravda 

 postupnosť znakov, symbolov, čísel, obrázkov 

pravidlo vytvorenia postupnosti znakov, symbolov, 

čísel, obrázkov  

doplnenie čísel, znakov, symbolov do postupnosti 

systém usporiadania dvoch (troch) predmetov, 

znakov, symbolov 

nepriamo sformulované úlohy 

 zber údajov a ich zaznamenávanie rôznymi 

spôsobmi tabuľka, riadok tabuľky, stĺpec tabuľky, 

údaj 

- rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia, 

-  identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej 

postupnosti čísel, znakov, symbolov, 

-  na základe identifikovaného pravidla doplniť do 

postupnosti 

- niekoľko čísel, znakov, symbolov,  

- vytvoriť systém pri hľadaní a zapisovaní spôsobov 

usporiadania dvoch (troch) predmetov, znakov, 

symbolov, 

-  nájsť všetky rôzne spôsoby usporiadania dvoch 

(troch) predmetov, znakov, symbolov,  

- určiť počet možností usporiadania dvoch (troch) 

predmetov, znakov, symbolov,  

- vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie a 

odčítanie v číselnom obore do 100,  

- zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaje rôznymi 

spôsobmi, 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 

 

jednotky času: hodina, minúta  

časové údaje: pol hodiny, štvrť hodiny, trištvrte 

hodiny 

 sudoku s rozmermi max. 5x5 

- vytvoriť jednoduchú tabuľku a orientovať sa v nej,  

- doplniť do tabuľky chýbajúce údaje,  

- využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh,  

- označiť a pomenovať jednotky času,  

- určiť čas na digitálnych i ručičkových hodinách, 

-  znázorniť čas na digitálnych i ručičkových 

hodinách,  
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 magický štvorec s rozmermi max. 4x4 

 platidlá: eurá (€), centy (c) 

 numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti 

- doplniť chýbajúce čísla (znaky) podľa logického 

usporiadania (sudoku, magické štvorce),  

- vymenovať platidlá,  

- nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia danej sumy,  

- vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti. 

 

Prierezové témy 

Multikultúrna výchova 

- rozvoj tolerancie, rešpektu voči iným národom 

- práca s detskými časopismi. 

Ochrana života a zdravia 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- zdravá výživa. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- cvičenia zmyslového vnímania 

- kreativita (tvorenie viet) 

- cvičenia sebakontroly  

- relaxácia, psychohygiena 

- cvičenie pamäti 

- spolupráca v skupine a v dvojiciach 

-  spolupatričnosť. 

Dopravná výchova 

- bezpečnosť pri cestovaní 

- vedieť prezentovať sám seba  

- druhy dopravných prostriedkov. 

  

Environmentálna výchova 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- správne reagovanie v krízových situáciách 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- prevencia proti šikanovaniu, agresivite. 
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- podpora sebaúcty, sebadôvery. 

  

 

Učebné zdroje 

Mgr. M. Belic, Mgr. J. Striežovská: Matematika pre 2. ročník ZŠ -  učebnica, 2016 

Mgr. M. Belic, Mgr. J. Striežovská: Matematika pre 2. ročník ZŠ -  Pracovný zošit I. a II. časť, 

2016  

 

 

3.ročník 

 

Profilové kompetencie 

 pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa 

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

 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 

 

Vzdelávacie štandardy -  sú súčasne učebnými osnovami predmetu. 

 

Násobenie a delenie v obore násobilky(24) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

násobenie s využitím modelov (napr. grafické 

znázornenie, štvorcová sieť) 

 rozlíšenie, že model 3 . 4 sa nerovná modelu 4 . 3 

operácia „násobenie“, znak násobenia . (krát)  

násobok čísla 

 párne a nepárne číslo 

 násobenie použitím zautomatizovaného spoja, 

násobilka  

niekoľkokrát viac 

 komutatívnosť ako vlastnosť násobenia (na 

propedeutickej úrovni)  

-vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako 

súčet viacerých rovnakých sčítancov a zapísať ho 

pomocou znaku násobenia (s rešpektovaním poradia 

činiteľov),  

- vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ..., 10 vzostupne 

-  vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky 

do 100 spamäti  

-  zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát, 

-  vytvoriť príklady na násobenie k danej situácii,  

- vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla vyplývajúce 

z každodenných situácií, 
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delenie podľa obsahu (delenie po, rozdelenie na 

skupiny danej veľkosti)  

delenie na rovnaké časti (delenie na daný počet 

rovnakých častí)  

delenie, znak delenia : (delené) 

 delenie použitím zautomatizovaného spoja 

niekoľkokrát menej  

matematizácia reálnej situácie  

jednoduché slovné úlohy typu: určiť súčet viacerých 

rovnakých sčítancov zväčšiť dané číslo niekoľkokrát 

- pri riešení úloh využiť vzťah medzi sčítaním 

viacerých rovnakých sčítancov a násobením,  

- pri riešení úloh využiť komutatívnosť násobenia, 

-  rozdeliť celok na skupiny danej veľkosti (delenie 

podľa obsahu),  

- rozdeliť celok na daný počet rovnakých častí 

(delenie na rovnaké časti),  

- zapísať delenie podľa obsahu a delenie na rovnaké 

časti pomocou znaku delenia,  

-vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ..., 10 zostupne,  

- vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100 

spamäti, 

 

Násobenie a delenie v obore násobilky 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako veľkých 

častí (delenie na rovnaké časti)  

rozdeliť dané číslo na čísla danej veľkosti (delenie 

podľa obsahu)  

zmenšiť dané číslo niekoľkokrát  

porovnať podielom  

kontrola správnosti riešenia slovnej úlohy  

otázka a odpoveď k slovnej úlohe 

 jedna časť celku: polovica, tretina, štvrtina, časť 

celku: dve tretiny, tri štvrtiny, 

- zmenšiť dané číslo delením niekoľkokrát,  

- vytvoriť príklady na delenie k danej situácii, 

-  pri riešení úloh využiť vzťah medzi odčítaním 

viacerých rovnakých menšiteľov a delením, 

-  vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a 

delenie v číselnom obore do 100,  

- vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie a 

delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100, 

-  vytvoriť jednoduché slovné úlohy k danému 

numerickému príkladu na násobenie a delenie v 

obore násobilky do 100,  

- overiť správnosť riešenia (výsledku) úlohy,  

- k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať 

správnu odpoveď,  

- pomenovať jednu časť celku,  

- určiť, aká časť celku je vyznačená (oddelená). 

 

 

Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000(106) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

- počítanie po tisícoch, stovkách, desiatkach 

a jednotkách 

 prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0  

jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo, 

štvorciferné číslo 

 jednotky, desiatky, stovky, tisícky 

- určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho 

prirodzeným číslom,  

- napísať a prečítať číslo,  

- rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné a 

štvorciferné číslo, 
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rozklad čísla (dvojciferné: na súčet jednotiek a 

desiatok; trojciferné: na súčet jednotiek, desiatok a 

stoviek; štvorciferné: na súčet jednotiek, desiatok, 

stoviek a tisícok) 

 číselný rad  

pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, 

za, hneď pred, hneď za, ..., predposledný, posledný 

vzostupný a zostupný číselný rad 

 číselná os  

väčšie, menšie, rovné, najväčšie, najmenšie 

 nerovnice (na propedeutickej úrovni) 

 slovné úlohy na porovnávanie charakterizované 

vzťahmi viac, menej, rovnako 

 pravidlá zaokrúhľovania  

zaokrúhľovanie čísla na desiatky, zaokrúhľovanie 

čísla na stovky, zaokrúhľovanie čísla na tisícky 

(aritmetické) 

-rozložiť trojciferné číslo na jednotky, desiatky, 

stovky,  

- rozložiť štvorciferné číslo na jednotky, desiatky, 

stovky, tisícky,  

- zložiť z jednotiek, desiatok a stoviek trojciferné 

číslo,  

- zložiť z jednotiek, desiatok, stoviek a tisícok 

štvorciferné číslo,  

- orientovať sa v číselnom rade,  

- vytvoriť vzostupný a zostupný číselný rad,  

-doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj 

zostupného číselného radu, 

- zobraziť číslo na číselnej osi,  

- usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i 

zostupne, 

- porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať 

pomocou znakov >,˂, = 

- vymenovať niekoľko čísel menších (väčších) ako 

dané číslo,  

- vyriešiť jednoduché nerovnice 

- vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie,  

- vytvoriť jednoduché slovné úlohy na všetky 

počtové operácie v číselnom obore do 10 000, 

 

Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

znak zaokrúhľovania ( ) - zaokrúhliť číslo na desiatky, stovky i tisícky podľa 

pravidiel zaokrúhľovania a výsledok zapísať. 

 

Geometria a meranie(16) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

meter (m), kilometer (km) 

 vzdialenosť, meranie vzdialenosti, porovnávanie 

vzdialeností  

odhadovaná dĺžka, skutočná dĺžka 

 čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej 

rysovacej pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri 

rysovaní štvorcová sieť rysovanie štvorca a obdĺžnika 

v štvorcovej sieti 

- porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky,  

- narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou na 

milimetre),  

 -odmerať dĺžku (šírku) predmetu za pomoci pravítka 

(s presnosťou na milimetre) a výsledok merania 

zapísať,  

 -správne použiť a označiť jednotky dĺžky,  

 -porovnať jednotky dĺžky, 
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 označovanie vrcholov štvorca a obdĺžnika veľkým 

tlačeným písmenom  

zväčšenie a zmenšenie rovinných útvarov v 

štvorcovej sieti  

podobné útvary (na propedeutickej úrovni)  

vrchol, hrana a stena kocky  

stavba z kociek, plán stavby z kociek (pôdorys stavby 

s vyznačeným počtom na sebe stojacich kociek) 

 rady, stĺpce (pri stavbách z kociek) 

 - odmerať väčšie vzdialenosti v metroch,  

 -porovnať vzdialenosti,  

 -odhadnúť dĺžku úsečky,  

 -odhadnúť kratšiu dĺžku v centimetroch 

(milimetroch) a dlhšiu dĺžku v metroch,  

 -osvojiť si a použiť základné zásady rysovania,  

 -narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti a označiť 

ich vrcholy veľkým tlačeným písmenom,  

 -vyznačiť bod, ktorý danému geometrickému útvaru 

patrí, resp. nepatrí,  

 -zväčšiť a zmenšiť rovinné útvary v štvorcovej sieti 

(štvorec, obdĺžnik),  

 -identifikovať steny, hrany a vrcholy kocky,  

 -postaviť stavbu z kociek na základe plánu,  

 -vytvoriť plán stavby z kociek. 

 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie(19) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

istá udalosť, možná udalosť, nemožná udalosť 

pravdivé tvrdenie, nepravdivé tvrdenie  

kvantifikované výroky: aspoň jeden, práve jeden, 

najviac jeden  

pravidlo vytvárania postupnosti 

 pravidlo, symbol  

systém pri vypisovaní dvojciferných (trojciferných, 

štvorciferných) čísel  

slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou (na 

úrovni manipulácie a znázorňovania) 

 nepriamo sformulované úlohy na násobenie a 

delenie zber údajov, rôzne spôsoby zaznamenávania 

údajov (grafické, numerické) 

- rozlíšiť istú udalosť, možnú udalosť, nemožnú 

udalosť, 

-  rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia, 

-  rozlíšiť a správne použiť kvantifikované výroky, 

- posúdiť a obhájiť svoje tvrdenie, 

- identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej 

postupnosti čísel, znakov, symbolov,  

- na základe identifikovaného pravidla doplniť do 

postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov, 

-  vytvoriť systém pri hľadaní a zapisovaní rôznych 

dvojciferných (trojciferných, štvorciferných) čísel 

zložených z daných číslic (číslice sa môžu aj 

opakovať), 

- vytvoriť rôzne dvojciferné (trojciferné, štvorciferné) 

čísla z množiny číslic (číslice sa môžu aj opakovať),  

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

zber údajov, rôzne spôsoby zaznamenávania údajov 

(grafické, numerické)  

časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj 

 stĺpcový graf  

jednotky času: hodina, minúta, sekunda 

 premena jednotiek času  

znázornenie času na ručičkových hodinách 

- vyriešiť slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou, 

- vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na 

násobenie a delenie v obore násobilky,  

 -zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaje rôznymi 

spôsobmi,  

 -z daných údajov vytvoriť prehľadnú tabuľku,  

 -doplniť do tabuľky chýbajúce údaje, 
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 zapísanie času na digitálnych hodinách aplikačné 

úlohy 

numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti 

popísať časti tabuľky, orientovať sa v tabuľke, 

 - využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh, 

 - orientovať sa v stĺpcovom grafe,  

 -dokresliť chýbajúce údaje do stĺpcového grafu,  

 -vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v 

tabuľke alebo stĺpcovom grafe,  

 -označiť a pomenovať jednotky času,  

 -premeniť jednotky času,  

 -určiť čas na digitálnych i ručičkových hodinách,  

 -znázorniť čas na digitálnych i ručičkových hodinách,  

- zapísať čas z ručičkových hodín do digitálnych a 

naopak,  

 -vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v 

čase, 

 - nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia danej sumy,  

 - vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti. 

 

Prierezové témy 

Multikultúrna výchova 

- rozvoj tolerancie, rešpektu voči iným národom 

- práca s detskými časopismi. 

Ochrana života a zdravia 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- zdravá výživa. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- cvičenia zmyslového vnímania 

- kreativita (tvorenie viet) 

- cvičenia sebakontroly  

- relaxácia, psychohygiena 

- cvičenie pamäti 

- spolupráca v skupine a v dvojiciach 

-  spolupatričnosť. 
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Dopravná výchova 

- bezpečnosť pri cestovaní 

- vedieť prezentovať sám seba  

- druhy dopravných prostriedkov.  

Environmentálna výchova 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- správne reagovanie v krízových situáciách 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- prevencia proti šikanovaniu, agresivite 

- podpora sebaúcty, sebadôvery. 

  

Učebné zdroje 

Mgr. M. Belic, Mgr. J. Striežovská: Matematika pre 3. ročník ZŠ -  učebnica, 2017 

Mgr. M. Belic, Mgr. J. Striežovská: Matematika pre 3. ročník ZŠ -  Pracovný zošit I. a II. časť, 

2017  

 

4.ročník 

Profilové kompetencie 

 pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa 

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

 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. 
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Vzdelávacie štandardy -  sú súčasne učebnými osnovami predmetu. 

 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000(50) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel  

pamäťové sčítanie a odčítanie: sčítanie a odčítanie 

celých desiatok, stoviek, tisícok 

 pričítanie celej desiatky, stovky, tisícky k 

trojcifernému (štvorcifernému) číslu 

odčítanie jednociferného čísla, celej desiatky, stovky, 

tisícky od trojciferného (štvorciferného) čísla 

komutatívnosť ako vlastnosť sčítania (na 

propedeutickej úrovni)  

algoritmus písomného sčítania a odčítania dvoch 

prirodzených čísel bez prechodu i s prechodom cez 

základ 10 

 sčítanie troch a viacerých prirodzených čísel  

sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky  

zátvorky, význam zátvoriek, počítanie úloh so 

zátvorkami  

sčítanie a odčítanie so zátvorkami rovnice (na 

propedeutickej úrovni) 

- aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, 

súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel, -sčítať a odčítať 

prirodzené čísla spamäti,  

- pri riešení úloh využiť komutatívnosť sčítania, 

- písomne sčítať dve prirodzené čísla (algoritmus 

písomného sčítania),  

- písomne odčítať dve prirodzené čísla (algoritmus 

písomného odčítania),  

 -písomne sčítať tri a viac prirodzených čísel, 

 - sčítať a odčítať prirodzené čísla s využitím 

kalkulačky,  

- vyriešiť jednoduché úlohy na sčítanie (odčítanie) so 

zátvorkami, 

- vyriešiť jednoduché rovnice,  

- vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a 

odčítanie, 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

jednoduché slovné úlohy na sčítanie: určiť súčet, ak 

sú dané sčítance  

zväčšiť dané číslo o niekoľko jednotiek 

 jednoduché slovné úlohy na odčítanie: určiť rozdiel 

dvoch čísel 

 zmenšiť dané číslo o niekoľko jednotiek  

porovnať rozdielom zložené slovné úlohy typu: a + b 

+ c, a – b – c, a – (b + c), (a + b) – c, a + (a + b), a + (a 

– b) odhad, približne, presne 

 slovné úlohy s neprázdnym prienikom 

elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie 

textu slovnej úlohy s porozumením, zápis, grafické 

znázornenie slovnej úlohy,  

- vyriešiť zložené slovné úlohy,  

- sformulovať text slovnej úlohy k numerickému 

príkladu,  

- vyriešiť slovné úlohy s využitím zaokrúhlenia 

prirodzených čísel,  

- odhadnúť výsledok úlohy,  

- vyriešiť primerané slovné úlohy s neprázdnym 

prienikom,  

- pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby 

jednotlivé elementy postupu riešenia,  

- zmatematizovať primerané reálne situácie, 

- vytvoriť zložené slovné úlohy na všetky počtové 

operácie v číselnom obore do 10 000. 
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formulácia a vyriešenie matematickej úlohy,  

kontrola správnosti riešenia, 

 odpoveď  

matematizácia reálnej situácie 

 

Násobenie a delenie prirodzených čísel(62) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

násobenie a delenie použitím zautomatizovaného 

spoja činiteľ, súčin, delenec, deliteľ, podiel 

niekoľkokrát viac, niekoľkokrát menej  

komutatívnosť ako vlastnosť násobenia (na 

propedeutickej úrovni)  

násobenie a delenie číslami 10, 100 a 1000  

rovnica (na propedeutickej úrovni)  

okrúhle zátvorky, význam zátvoriek 

 počítanie úloh so zátvorkami  

jednoduché slovné úlohy typu: určiť súčet viacerých 

rovnakých sčítancov  

zväčšiť dané čísla niekoľkokrát 

 rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako veľkých 

častí (delenie na rovnaké časti) 

 rozdeliť dané číslo na čísla danej veľkosti (delenie 

podľa obsahu) 

zmenšiť dané číslo niekoľkokrát  

porovnať podielom 

 priama úmernosť (na propedeutickej úrovni)  

zložené slovné úlohy typu: a + a . b, a + a : b, a . b + c, 

a . b + c . d  

matematizácia reálnej situácie  

elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie 

textu slovnej úlohy, s porozumením, zápis, grafické 

znázornenie slovnej úlohy, formulácia a vyriešenie 

matematickej úlohy, kontrola správnosti riešenia, 

odpoveď  

- vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore 

násobilky do 100 spamäti,  

- aktívne v komunikácii používať pojmy činiteľ, súčin, 

delenec, deliteľ, podiel, 

-  zväčšiť (zmenšiť) dané číslo niekoľkokrát, 

-  pri riešení úloh využiť komutatívnosť násobenia,  

- vynásobiť a vydeliť prirodzené číslo 10, 100 a 1000, 

- vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie 

v obore násobilky,  

- vyriešiť jednoduché úlohy na násobenie (delenie) 

so zátvorkami,  

- vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie a 

delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100,  

- vytvoriť slovné úlohy k danému numerickému 

príkladu, 

- na násobenie a delenie v obore násobilky do 100,  

- vyriešiť slovné úlohy na priamu úmernosť,  

- vyriešiť zložené slovné úlohy, 

-  zmatematizovať primerané reálne situácie,  

- pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby 

jednotlivé elementy postupu riešenia, 

- znázorniť na primeranom geometrickom modeli 

danú časť celku (polovicu, tretinu, štvrtinu, ...). 
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geometrické modely zlomkov: úsečkový model, 

kruhový model, obdĺžnikový model (na 

propedeutickej úrovni) 

 

 

 

Geometria a meranie(29) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

premena jednotiek dĺžky (mm, cm, dm, m, km) 

zmiešané jednotky dĺžky  

premena zmiešaných jednotiek dĺžky 

 mnohouholník, označenie mnohouholníka (ABCD, 

ABCDE,...)  

vrchol a strana trojuholníka, štvorca, obdĺžnika, 

štvoruholníka, päťuholníka, 

označenie vrcholov mnohouholníka veľkými 

tlačenými písmenami 

 protiľahlé a susedné strany  

uhlopriečka  

vlastnosti rovinných geometrických útvarov: počet 

strán, počet vrcholov, dĺžky susedných a protiľahlých 

strán 

 kruh, kružnica, kružidlo  

časti kružnice (kruhu) a ich označovanie: polomer (r), 

priemer (d, ø), stred (S)  

rysovanie kružnice (kruhu): s ľubovoľným stredom a 

ľubovoľným polomerom 

 s daným stredom a ľubovoľným polomerom  

s daným stredom a daným polomerom dĺžka strany 

trojuholníka, štvorca a obdĺžnika  

rysovanie ľubovoľného trojuholníka  

rysovanie trojuholníka, ak sú dané dĺžky jeho strán 

súčet, rozdiel dĺžok úsečiek; násobok dĺžky úsečky 

obvod štvorca, obdĺžnika a trojuholníka (na 

propedeutickej úrovni) ako súčet dĺžok strán 

- premeniť jednotky dĺžky (aj zmiešané),  

- aplikovať premeny jednotiek v slovných úlohách  

- identifikovať a pomenovať mnohouholník 

(štvoruholník, päťuholník, ...),  

- vymenovať vrcholy a strany mnohouholníka 

(trojuholníka, štvorca a obdĺžnika, štvoruholníka, 

päťuholníka, ...)  

- označiť vrcholy mnohouholníka (trojuholníka, 

štvorca a obdĺžnika, štvoruholníka, päťuholníka, ...), 

vyznačiť protiľahlé i susedné strany štvorca a 

obdĺžnika,  

- v štvorci a obdĺžniku vyznačiť uhlopriečky,  

- popísať vlastnosti rovinných geometrických útvarov 

(trojuholník, štvorec, obdĺžnik),  

- rozlíšiť, pomenovať kruh a kružnicu, 

-  určiť, vyznačiť a pomenovať v kružnici (kruhu) 

stred, polomer, priemer,  

- narysovať kružnicu (kruh) pomocou kružidla,  

- odmerať dĺžky strán trojuholníka, štvorca, 

obdĺžnika (s presnosťou na milimetre),  

- narysovať trojuholník a pomenovať jeho vrcholy,  

- určiť súčet dvoch a viacerých úsečiek graficky a 

numericky,  

- určiť rozdiel dvoch úsečiek graficky a numericky,  

- určiť násobok úsečky graficky a numericky,  

- vypočítať obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika 

ako súčet dĺžok strán, 

-  vytvoriť z kociek rôzne stavby podľa plánu,  
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- vytvoriť a slovne opísať vlastnú stavbu z kociek,  

- nakresliť plán stavby z kociek. 

 

 

 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie(24) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

zdôvodnenie rozhodnutia o pravdivosti 

(nepravdivosti) tvrdenia  

zložené výroky s použitím spojok a, i, aj, tiež, 

zároveň, alebo (na propedeutickej úrovni)  

pravdivosť (nepravdivosť) zloženého výroku (na 

propedeutickej úrovni)  

slovné úlohy na výrokovú logiku nepriamo 

sformulované úlohy slovné úlohy s kombinatorickou 

motiváciou (na úrovni manipulácie a znázorňovania) 

časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj  

stĺpcový graf, údaje v stĺpcovom grafe, legenda 

aplikačné úlohy  

numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti 

- vytvoriť pravdivé (nepravdivé) tvrdenie,  

- zdôvodniť pravdivosť (nepravdivosť) tvrdenia, 

-  vytvoriť zložené výroky a rozhodnúť o ich 

pravdivosti (nepravdivosti),  

- vyriešiť slovné úlohy na výrokovú logiku, 

-   vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie 

a odčítanie v číselnom obore do 10 000,  

- vyriešiť slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou, 

- zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaje rôznymi 

spôsobmi,  

- z daných údajov vytvoriť prehľadnú tabuľku,  

- popísať časti tabuľky, orientovať sa v tabuľke,  

- doplniť do tabuľky chýbajúce údaje, 

-  orientovať sa v stĺpcovom grafe,  

- dokresliť chýbajúce údaje do stĺpcového grafu,  

- vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v 

tabuľke alebo v stĺpcovom grafe,  

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 - vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v 

čase, 

- vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti. 

 

 

Prierezové témy 

 

Multikultúrna výchova 

- rozvoj tolerancie, rešpektu voči iným národom 

- práca s detskými časopismi 



                      Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa 

Inovovaný školský vzdelávací program 

 

Ochrana života a zdravia 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- zdravá výživa. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- cvičenia zmyslového vnímania 

- kreativita (tvorenie viet) 

- cvičenia sebakontroly  

- relaxácia, psychohygiena 

- cvičenie pamäti 

- spolupráca v skupine a v dvojiciach 

-  spolupatričnosť  

 

Dopravná výchova 

- bezpečnosť pri cestovaní 

- vedieť prezentovať sám seba  

- druhy dopravných prostriedkov. 

  

Environmentálna výchova 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- správne reagovanie v krízových situáciách 

- správne držanie tela, poriadok pri práci 

- prevencia proti šikanovaniu, agresivite. 

- podpora sebaúcty, sebadôvery 

  

Učebné zdroje 

Mgr. M. Belic, Mgr. J. Striežovská: Matematika pre 4. ročník ZŠ -  učebnica, 2016 

Mgr. M. Belic, Mgr. J. Striežovská: Matematika pre 4. ročník ZŠ -  Pracovný zošit I. a II. časť, 

2016  
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Logické hry a hádanky, tajničky, rébusy, detské časopisy 

 Ďalšími veľmi dobrými pomôckami sú vystrihovacie kartóny - s číslami: čísla a hry metodické 

príručky, technické materiálne prostriedky:  

demonštračné- tabuľa, krieda, veľké stovkové počítadlo, mincovníčka, model číselnej osi, 

rysovacie demonštračné pomôcky (kružidlo, 2 trojuholníky, linea), modely telies, 

žiacke kartičky s číslami, s bodkovou symbolikou, písacie a rysovacie potreby (kružidlo, lineár, 

trojuholník s ryskou), dvadsiatkové počítadlo, stovkové počítadlo malé, modely geometrických 

útvarov, modely peňazí, video, TV, počítače. 

 

4.2.2 Informatika 

3. ročník 4. ročník 

povinný povinný 

1 + 0 1 + 0 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom iŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací 

program. Štandardy predmetu, ktoré sú súčasne učebnými osnovami predmetu, si môžete 

pozrieť tu  → INF (Príloha č.3) 

 

4.3 Človek a príroda 

4.3.1 Prírodoveda 

3. ročník 4. ročník 

povinný povinný 

1 + 0 2 + 0 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom iŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací 

program. Štandardy predmetu, ktoré sú súčasne učebnými osnovami predmetu, si môžete 

pozrieť tu  →PDA (Príloha č.4). 

 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://cloud5.edupage.org/cloud/informatika_pv_2014.pdf?z%3A9xkvXMpSqgwsIgB
http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://cloud6.edupage.org/cloud/prirodoveda_pv_2014.pdf?z%3AVaL5qESIgPeBKrd7jWR2Hse8BEBCT6KmA6B1q7N6UpsP6n0LWungrM%2Bt2zQPcs9i
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Učebné zdroje 

Mgr. R. Dobišová Adame, Mgr. O. Kováčiková: Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ – pracovná 

učebnica, 1. vyd. 2018 

Mgr. R. Dobišová Adame, Mgr. O. Kováčiková: Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ – pracovná 

učebnica, 1. vyd. 2018 

Logické hry, Hádanky, Tajničky, Rébusy, Detské časopisy, Encyklopédie, Pracovné listy, 

Didaktická technika  

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú učebné zdroje a ďalšie odborné 

publikácie k daným témam prírodovedy, encyklopédie, detské časopisy, atlasy, webové stránky 

s témami prírodovedy (www.zborovna.sk), materiálno-technické a didaktické prostriedky, 

ktoré má škola k dispozícii. 

 

4.3.2 Prvouka 

1. ročník 2. ročník 

povinný povinný 

1 + 0 2 + 0 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom iŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací 

program. Štandardy predmetu, ktoré sú súčasne učebnými osnovami predmetu, si môžete 

pozrieť tu → PVO (Príloha č.5) 

Učebné zdroje: 

Mgr. R. Dobišová Adame, Mgr. O. Kováčiková: Prvouka pre 1. ročník ZŠ, 2015 

Mgr. I. Juricová, Mgr. Ľ. Bedriová: Prvouka pre 2. ročník ZŠ, 1. vyd. 2016 

 

4.4 Človek a spoločnosť 

4.4.1 Vlastiveda 

3. ročník 4. ročník 

povinný povinný 

1 + 0 2 + 0 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://cloud5.edupage.org/cloud/prvouka_pv_2014.pdf?z%3AwYTMs0nGToTZyi2N1BS%2BB%2BQqyufn8noasGdGQsPqueL9NnwvcPpr7IqesNeL0rPg
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Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom iŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací 

program. Štandardy predmetu, ktoré sú súčasne učebnými osnovami predmetu, si môžete 

pozrieť tu →  VLA (Príloha č.6). 

 

Učebné zdroje 

PaedDr. J. Dudášová, Mgr. P. Mäsiar, Mgr. P. Muchová: Pracovná učebnica pre 3. ročník ZŠ, 

1. vyd. 2018 

PaedDr. J. Dudášová, Mgr. P. Mäsiar, Mgr. P. Muchová: Pracovná učebnica pre 4. ročník ZŠ, 

1. vyd. 2018 

J. Dudášová, P. Mäsiar, P. Muchová, Vlastiveda pre štvrtákov, Pracovná učebnica 1. časť, 2. 

časť, AITEC, 2018 

Doplnková pomocná literatúra – časopisy, detská encyklopédia, didaktická technika 

 

4.5 Človek a hodnoty 

4.5.1Etická výchova 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

voliteľný voliteľný voliteľný voliteľný 

1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom iŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací 

program. Štandardy predmetu, ktoré sú súčasne učebnými osnovami predmetu, si môžete 

pozrieť tu →  ETV (Príloha č.7). 

 

Učebné zdroje: 

IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ, Ľ., LÍŠKOVÁ, E. Etická výchova pre 1. ročník základných škôl 

pracovné listy. 13.vydanie. Bratislava: SPN- Mladé letá, s.r.o., 2016.32 s. ISBN 978-80-10-

03082-8. 

IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ,Ľ., OTOTTOVÁ,M. Etická výchova pre 2. ročník základných 

škôl pracovné listy.1.vydanie. Bratislava: SPN- Mladé letá, s.r.o., 2006. ISBN 80-10-00907-5. 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://cloud6.edupage.org/cloud/vlastiveda_pv_2014.pdf?z%3Aq%2Fam%2By
http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://cloud6.edupage.org/cloud/eticka-vychova_pv_2014.pdf?z%3A79xY
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IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ,Ľ., OTOTTOVÁ,M. Etická výchova pre 3. ročník základných 

škôl pracovné listy.10.vydanie. Bratislava: SPN- Mladé letá, s.r.o., 2018.32s. ISBN 978-80-

10-03335-5. 

 

IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ,Ľ., OTOTTOVÁ,M. Etická výchova pre 4. ročník základných 

škôl pracovné listy.8.vydanie. Bratislava: SPN- Mladé letá, s.r.o., 2015.32s. ISBN 978-80-10-

02799-6. 

 

4.5.2 Náboženská výchova – katolícka cirkev 

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

voliteľný voliteľný voliteľný voliteľný 

1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom iŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací 

program. Štandardy predmetu, ktoré sú súčasne učebnými osnovami predmetu, si môžete 

pozrieť tu → NBV (Príloha č.8). 

 

Učebné zdroje 

Učebnica katolíckeho náboženstva pre 1. ročník základných škôl ( západný obrad)  - 

Pracovný zošit pre 1.ročník katolíckeho náboženstva - Radostná cesta lásky – D.Balážová, 

2019 

Učebnica katolíckeho náboženstva pre 2. ročník základných škôl ( západný obrad) – Cesta 

dôvery – PaedDr. Ľubomíra Pružinská , PhD. 2015 

Učebnica katolíckeho náboženstva pre 3. ročník základných škôl ( západný obrad) – Cesta 

viery – Martina Baginová , 2018 

Učebnica katolíckeho náboženstva pre 4. ročník základných škôl ( západný obrad) – 

Poznávanie nádeje – PaedDr. Patrik Bacigál , PaedDr. PhDr. Ivana Štibraná , 2015 

 

 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://cloud6.edupage.org/cloud/nabozenska-vychova-katolicka_pv_2014.pdf?z%3AZbYQ
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4.6 Človek a svet práce 

4.6.1 Pracovné vyučovanie 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

povinný povinný povinný povinný 

0 + 0 0 + 0 1 + 0 1 + 0 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom iŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací 

program. Štandardy predmetu, ktoré sú súčasne učebnými osnovami predmetu, si môžete 

pozrieť tu → PVC (Príloha č.9) 

 

Učebné zdroje 

M. Vargová, Z. Bruchterová, Pracovné vyučovanie, Pracovná učebnica pre  3. ročník ZŠ, 

TAKTIK, 2019 

M. Vargová, Z. Bruchterová, Pracovné vyučovanie, Pracovná učebnica pre  4. ročník ZŠ, 

TAKTIK, 2019 

Odborné publikácie k daným témam, encyklopédie, odborné časopisy, atlasy, webové stránky 

s témami pracovného vyučovania (www.zborovna.sk), materiálno-technické a didaktické 

prostriedky, ktoré má škola k dispozícii. 

 

4.7 Umenie a kultúra 

4.7.1 Hudobná výchova 

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

povinný povinný povinný povinný 

1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom iŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://cloud5.edupage.org/cloud/pracovne-vyucovanie_pv_2014.pdf?z%3ACqgtsVSvV
http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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program. Štandardy predmetu, ktoré sú súčasne učebnými osnovami predmetu, si môžete 

pozrieť tu → HUV (Príloha č.10) 

Učebné zdroje 

PhDr. Ľ. Kopinová, T. Ružičková, V. Damboráková: Hudobná výchova pre 1. ročník, 

         14. vydanie, 2020 

 E. Langsteinová, B. Felix: Hudobná výchova pre 2. ročník, 4. vydanie, 2010 

 E. Langsteinová, B. Felix: Hudobná výchova pre 3. ročník, 1. vydanie, 2010 

E. Langsteinová, B. Felix: Hudobná výchova pre 4. ročník, 3. vydanie, 2012  

Hudobné nástroje – Orfova škola, Nahrávky piesní, CD Zborník ľudových piesní, Alfa 

didaktiky hudobnej výchovy (Balcárová) Odborná literatúra o hudbe, webové stránky 

Materiálno-technické a didaktické prostriedky: klasický hudobný nástroj, súbor detských 

hudobných nástrojov, učebnice hudobnej výchovy, notový materiál, zrakové učebné pomôcky 

ako obrazy, grafické nákresy, nákresy s notovou osnovou, didaktická technika: CD prehrávač, 

DVD prehrávač, televízny prijímač, videorekordér, tabuľa, magnetická tabuľa s notovou 

osnovou 

 

4.7.2 Výtvarná výchova 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

povinný povinný povinný povinný 

2 + 0 2 + 0 1 + 0 1 + 0 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom iŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací 

program. Štandardy predmetu, ktoré sú súčasne učebnými osnovami predmetu, si môžete 

pozrieť tu →  VYV (Príloha č.11) 

Učebné zdroje 

Prof. akad.mal. L. Čarný: Výtvarná výchova pre 1. - 4. roč. ZŠ, 1. vyd. 2009 

 

 

 

 

 

https://cloud5.edupage.org/cloud/hudobnavychova_pv_2014.pdf?z%3ANI5VEzhQfzjDVbM5
http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://cloud5.edupage.org/cloud/vytvarnavychova_pv_2014.pdf?z%3Am2rI
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4.8 Zdravie a pohyb 

4.8.1 Telesná a športová výchova 

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

povinný povinný povinný povinný 

2 + 0 2 + 0 2 + 0 2 + 0 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom iŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP zverejnené na 

adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii inovovaný Štátny vzdelávací 

program. Štandardy predmetu, ktoré sú súčasne učebnými osnovami predmetu, si môžete 

pozrieť tu →  TSV (Príloha č.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-1.stupen-zs/dodatok-c-7-2020/priloha-c-7-zdravie-pohyb.pdf
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V Začlenenie deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo    

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

V zmysle platnej legislatívy je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami žiak, 

ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby. Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na 

úpravu podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní 

pre žiaka. Špeciálne výchovnovzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia 

alebo nadania alebo vývinu žiaka v sociálne znevýhodňujúcom prostredí, ktorých zohľadnenie 

mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností, osobnosti, ako 

aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.  

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla:  

a) žiak so zdravotným znevýhodnením, t. j. 

  žiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so 

zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s 

autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím); 

 žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a 

pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, žiak s poruchou správania);  

b) žiak zo sociálne znevýhodneného (znevýhodňujúceho) prostredia; 

c)žiak s nadaním.  

Na efektívne vzdelávanie a saturáciu potrieb žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami je potrebné zabezpečiť:  

a) včasnú špeciálnopedagogickú, psychologickú, medicínsku diagnostiku, vzdelávanie podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu, individuálnu a skupinovú prácu, používanie 

špeciálnych metód a foriem vyučovania, úpravu vzdelávacieho obsahu, zaradenie špecifických 

vyučovacích predmetov, špecifický postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov, aplikáciu 

alternatívnych foriem komunikácie, úzku spoluprácu s rodičmi a ďalšie, v závislosti od 

individuálnej potreby konkrétneho žiaka, vyplývajúcej z odbornej diagnostiky;  

b) materiálne vybavenie, ktoré zahŕňajú špeciálne učebnice, špeciálne vyučovacie pomôcky, 

kompenzačné pomôcky, prístroje, úpravu prostredia (napr. bezbariérový prístup);  

c) odborný servis špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho pedagóga, logopéda, 

liečebného pedagóga, asistenta učiteľa, školského psychológa, ďalej nižší počet žiakov v triede, 

v prípade individuálnej integrácie zníženie maximálneho počtu žiakov v triede, odborná 

príprava učiteľov;  

d) finančné zdroje na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a personálnych 

podmienok. 
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Škola je otvorená všetkým žiakom - žiakom so zdravotným postihnutím, zdravotným 

znevýhodnením, sociálnym znevýhodnením, ale tiež žiakom talentovaným. V rámci plnenia 

programu budeme vytvárať triedy tak, aby začlenenie takýchto žiakov bolo efektívne 

a prospešné aj pre intaktných žiakov, budeme hľadať všetky možnosti, ako sa vyhnúť triedeniu 

žiakov v rámci kolektívov. V rámci diagnostikovania žiakov spolupracujeme s CPPPaP a CŠPP 

vo Vranove nad Topľou. 

 

5.1 Vzdelávanie žiakov s poruchami učenia  

Výchovný poradca v spolupráci s triednymi učiteľmi a ďalšími vyučujúcimi bude neustále 

mapovať vzdelávacie potreby žiakov, u ktorých sa prejavujú, alebo u ktorých bude podozrenie, 

že sa prejavujú príznaky niektorej poruchy učenia sa. Po dôslednej analýze situácie a po 

taktnom prehodnotení situácie s rodičom a následnom jeho súhlase, budú uvedených žiakov 

posielať na pedagogicko-psychologické vyšetrenie. Škola spolupracuje s Centrom 

pedagogického a psychologockého poradenstva a prevencie (CPPPaP) vo Vranove nad Topľou 

a s Centrom špeciáln-pedagogického poradenstva  vo Vranove nad Topľou. Všetci 

zainteresovaní pedagógovia budú v jednotlivých prípadoch konzultovať, plánovať a využívať 

vhodné metódy a organizačné postupy vyučovania. V prípade, že CPPPaP poradňa 

diagnostikuje poruchu učenia, bude žiakovi na so súhlasom rodiča vypracovaný individuálny 

vzdelávací program a žiak bude individuálne integrovaný. V ňom zohľadníme odporučenia a 

závery vyšetrenia a uvedieme, na čo sa pri vyučovaní zameriame, pomôcky, ktoré pri napĺňaní 

cieľa budeme využívať, spôsob hodnotenia takéhoto žiaka. Vždy sa musí pri hodnotení 

prihliadať ku stupňu a druhu špecifickej poruchy a ich výkon budeme hodnotiť so 

zodpovedajúcou toleranciou. V prípade telesného postihnutia zabezpečíme bezbariérový 

prístup, triedy na prízemí a možnosť vzdelávať sa v zmysle legislatívy aj mimo školy. 

Vzdelávanie žiakov so špecifickými poruchami učenia bude prebiehať v triedach 1. stupňa 

formou integrácie do bežného kolektívu danej triedy. Ak to bude možné, zamestnáme asistenta 

učiteľa. Všetko v prípade dostatku finančných prostriedkov.  

Keďže žiak s VPU plní stupeň vzdelávania poskytovaný základnou školou, t. j. vzdelávacie 

štandardy určené štátnym vzdelávacím programom pre príslušný stupeň vzdelávania, úpravy 

jeho vzdelávania sa môžu týkať redukcie rozšíreného učiva, metód, postupov a tempa 

nadobúdaných vedomostí (rozložení učiva v priebehu školského roka podľa dispozícií žiaka); 

obsah daný vzdelávacími štandardami štátneho vzdelávacieho programu (učebných osnov) má 

byť zachovaný v miere, ktorá mu podľa jeho dispozícií umožní ukončiť vzdelávanie získaním 

stupňa vzdelávania poskytovaného príslušnou školou a prípravu na povolanie v odbore 

vzdelávania primeranom jeho potenciálu.“ 

Úprava hodín a ich časovej dotácie v rámcovom učebnom pláne pre vzdelávanie žiakov s 

vývinovými poruchami učenia a zabezpečovanie plnenia cieľov a obsahu špecifických 

vyučovacích predmetov žiakom v školskej integrácii sa riadi špecifikami na vytvorenie 

podmienok pre vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. Špecifickými vyučovacími 

predmetmi v rámci predmetov špeciálnopedagogickej podpory je vyučovací predmet rozvíjanie  
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špecifických funkcií a špecifický vyučovací predmet individuálna logopedická intervencia. 

Obsah a ciele týchto vyučovacích predmetov tvoria súčasť Vzdelávacieho programu pre žiakov 

s vývinovými poruchami učenia pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie, 2016 

zverejnených na www.statpedu.sk v časti Vzdelávací program pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. 

 

 5.1.1Učebné osnovy predmetu RŠF 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

Špecifický vyučovací predmet rozvíjanie špecifických funkcií (ďalej len RŠF) je určený pre 

žiakov, ktorí majú vývinové poruchy učenia. Vývinové poruchy učenia VPU majú individuálny 

charakter a vznikajú na podklade dysfunkcií centrálnej nervovej sústavy. Sú jedným z druhov 

narušenej komunikačnej schopnosti ako narušenie grafickej stránky reči: agrafia, alexia, 

akalkúlia, dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia 

3 . Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia (MKCH-10) v kategórii Poruchy psychického 

vývinu (F 80-89) samostatne vymedzuje špecifické poruchy školských zručností (F 81) a 

rozlišuje: F 81.0 špecifickú poruchu čítania (dyslexia), F 1.1 špecifickú poruchu hláskovania 

(dysortografia), F 81.2 špecifickú poruchu aritmetických schopností (dyskalkúlia), F 81.3 

zmiešanú poruchu školských zručností (súčasný výskyt dyskalkúlie s dyslexiou alebo 

dysortografiou), F 81.8 iné vývinové poruchy školských zručností (dysgrafia) a F 81.9 

nešpecifikovanú vývinovú poruchu školských zručností (neschopnosť učiť sa). Pre všetky 

uvedené poruchy platí, že sa objavujú od raného štádia osvojovania si danej zručnosti, nie sú 

jednoducho dôsledkom nedostatočnej príležitosti učiť sa, nevyplývajú z mentálnej retardácie 

alebo senzorického deficitu (poruchy zraku) a ich príčinou nie je získané poškodenie mozgu 

alebo ochorenie. V opise príznakov dyslexie (MKCH-10) je špecifické a významné spomalenie 

vývinu schopnosti čítať, ktoré sa nedá vysvetliť mentálnym vekom, odchýlkou zrakovej ostrosti 

alebo nevhodným spôsobom vyučovania. Narušené môže byť chápanie čítaného, spoznávanie 

čítaných slov, čítanie nahlas a tiež výkon v úlohách, ktoré vyžadujú čítanie.  

Dyslexia je definovaná tiež ako: „Špecifická porucha učenia, ktorá má neurobiologický pôvod, 

pre ktorú sú charakteristické ťažkosti s presným a/alebo plynulým rozpoznávaním slov a slabé 

schopnosti v písanej reči a dekódovaní, ktoré typicky vyplývajú z deficitu vo fonologickej 

zložke jazykových schopností. Sekundárne následky dyslexie môžu zahŕňať problémy s 

porozumením čítanému a obmedzenú skúsenosť s čítaním, čo môže mať vplyv na nárast slovnej 

zásoby a základných znalostí (Medzinárodná asociácia dyslexie, 2003).  

Dyslexia sa často vyskytuje s dysortografiou a pretrváva až do dospievania, aj keď sa určitý 

pokrok v čítaní dosahuje. Dyslexii zvyčajne predchádza výskyt narušeného vývinu reči v 

anamnéze. Bežné sú pridružené poruchy v emocionálnej oblasti a správaní v školskom veku. 

Bola potvrdená komorbidita (súčasný výskyt dvoch rozdielnych porúch alebo chorôb u toho 

istého jednotlivca) viacerých druhov VPU súčasne: dyslexia a vývinová dysfázia, dyslexia a  

http://www.statpedu.sk/
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dyskalkúlia, dyslexia a ADHD. Dysortografiu charakterizuje špecifické a významné 

spomalenie osvojovania si písanej reči - správneho písania slov a pravopisu.  

Dyskalkúlia, podľa MKCH-10 špecifická porucha počítania je „špecifické postihnutie 

schopnosti počítať, ktoré nemožno vysvetliť mentálnou retardáciou, nevhodným spôsobom 

vyučovania ani neurologickou, psychiatrickou alebo inou poruchou; prejavuje sa 

neschopnosťou naučiť sa počítať, chápať matematické pojmy, termíny alebo znaky, správne 

radiť čísla, dosadzovať desatinné čiarky, naučiť sa násobilku“. Termín „porucha 

matematických schopností“ sa v odbornej literatúre javí byť výstižnejší ako termín špecifická 

porucha počítania, nakoľko samotné označenie navodzuje, že nepôjde len o počítanie, s ktorým 

majú deti problémy, ale zahŕňa širšiu škálu ťažkostí, najmä ťažkosti porozumieť kvantitám, 

pričom táto schopnosť je relatívne nezávislá od jazykových či iných kognitívnych schopností“. 

Matematické schopnosti sú chápané ako súbor vlôh pre matematiku, napríklad schopnosť 

logicky usudzovať o množstvách a o vzťahoch existujúcich medzi kvantitami a ich 

reprezentáciami. Pod pojmom aritmetické zručnosti chápeme mieru osvojenia si a 

automatizácie naučenej stratégie, najmä sčítania a odčítania. Z vývinového hľadiska za 

osvojovaním si matematických zručností stoja vrodené matematické schopnosti, pričom 

aritmetické zručnosti sú ich nadstavba. V klinickom obraze špecifických VPU sa okrem 

špecifických ťažkostí v osvojovaní si čítania, písania, pravopisu a matematických schopností 

vyskytujú aj ďalšie poruchy a dysfunkcie (všetky súčasne sa vyskytujú zriedkavo):  

- deficity v poznávacích schopnostiach,  

- deficity v jazykových schopnostiach,  

- deficity v exekutívnych funkciách: v pozornosti, plánovaní a monitorovaní vlastnej aktivity,  

- percepčno-motorické deficity,  

- deficity v jemnej motorike a koordinácii,  

- ťažkosti s orientáciou v čase a priestore,  

- hyperaktivita, impulzivita .  

Dôležitou súčasťou špeciálnopedagogickej reedukácie je spolupráca so zákonnými zástupcami 

žiaka, učiteľmi a ostatnými odborníkmi v celom procese výchovy a vzdelávania žiaka s VPU. 

Učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd a psychológ tvoria tím rovnocenných odborníkov.  

CIELE  

 V maximálnej miere podporiť rozvoj špecifických funkcií ako predpokladu k úspešnému 

zvládnutiu čítania, písania a počítania, – odstrániť alebo aspoň zmierniť VPU a eliminovať 

edukačné nedostatky, ktoré z nich vyplývajú (špeciálnopedagogická reedukácia), – prevencia 

vzniku porúch správania ako následku neúspechu v komunikácii a v osvojovaní si gramotnosti, 

– podporiť sociálnu a edukačnú adaptáciu a integráciu žiakov s VPU do spoločnosti. Čiastkové 

ciele a obsah špecifického vyučovacieho predmetu RŠF vychádzajú zo psychologickej, 

špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky.  
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OBSAH  

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti nepochybne úzko súvisí s vývinom vnímania, predstáv, 

motoriky, pamäti, pozornosti, myslenia a sociálnym prostredím dieťaťa. Preto terapeutické 

postupy a metódy musia mať širší záber a RŠF sa má orientovať na celý komplex 

dorozumievacieho procesu. Je veľmi dôležité, aby bol zosúladený postup logopéda 

špecifického vyučovacieho predmetu individuálna logopedická intervencia a postup 

špeciálneho pedagóga v špecifického vyučovacieho predmetu RŠF. Obsah 

špeciálnopedagogickej reedukácie musí byť v súlade s mentálnymi a komunikačnými 

schopnosťami dieťaťa, bez ohľadu na fyzický vek. Oblasti stimulácie sú uvedené v nasledujúcej 

časti aj s cieľmi pre jednotlivé oblasti. V procese reedukácie vychádza špeciálny pedagóg z 

dostupných odborných materiálov a najmä z pracovných listov, ktoré si aktuálne vytvára. 

Odporúčame, aby obsah stimulácie a pracovných listov vychádzal z aktuálne preberaného 

učiva. Moderná terapia špecifických porúch učenia vychádza zo štyroch základných princípov: 

Prevencia VPU začína v predškolskom veku. To, čo rozvíja špeciálny pedagóg na terapií so 

žiakom úzko súvisí s tým, čo sa žiak učí v škole, aby bol transfer naučeného čo najefektívnejší. 

Nejde však o doučovanie – môžu sa učiť to isté, ale inou metódou. Špeciálny pedagóg pracuje 

na „meta“ úrovni: rozvíja metakognitívne a metalingvistické schopnosti (učí žiaka premýšľať 

o poznávacích a jazykových procesoch a javoch), názorne modeluje všeobecné charakteristiky 

javov, aby na nich vysvetlil konkrétne prípady (napr. hláskovú štruktúru slova, reprezentáciu 

početnosti/množstva, tvorba mentálneho obrazu číselnej osi ap.), poskytuje vhodné príklady na 

chápanie štruktúry toho, čo sa žiak učí (napr. vytvorí modely priraďovacieho a podraďovacieho 

súvetia a tvorí podľa nich so žiakom vety), učí stratégie práce s textom, aby sa predchádzalo 

memorovaniu a pod. Rozvíjanie hovorenej a písanej reči je integrálne späté, môžeme na to 

využívať jeden a ten istý text (napr. vetám, ktorým žiak rozumie v hovorenej reči, by mal 

rozumieť aj v písanej reči).  

Intervencia/reedukácia má nasledovnú postupnosť:  

1. krok: Vstupná špeciálnopedagogická diagnostika nových žiakov (vychádza sa zo záverov 

vyšetrení poradenského zariadenia), prípadne rediagnostika na začiatku každého školského 

roka  

2. krok: Stanovenie cieľov stimulácie podľa výsledkov diagnostiky  
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3. krok: Odporúčaný obsah stimulácie špecifických schopností v jednotlivých oblastiach 

 

Ciele stimulácie  Obsah stimulácie 

Oblasť rozvíjania iných schopností 

Rozvíjať taktilné a kinestetické vnímanie. Rozvíjanie vnímania, poznávania, diferenciačných 

schopností. 

Rozvíjať sluchovú a zrakovú gnóziu (vnímanie, 

diferenciácia, pamäť). 

Rozvíjanie pamäti (akusticko-verbálna a zraková, 

pracovná pamäť). Poznávacie procesy (zachovanie, 

priraďovanie, zoraďovanie, triedenie - kategorizácia). 

Rozvíjať priestorovú orientáciu (orientácia v mikro- 

a makropriestore) a orientáciu v čase. 

Rozvíjanie priestorovej a časovej orientácie. Nácvik 

pravo-ľavej orientácie (telesná schéma, rovinná a 

časová orientácia). Serialita (nácvik sekvencií, 

postupnosti) Intermodalita (audiovizuálny vzťah). 

Rozvíjať motorické schopnosti Rozvíjanie oromotoriky, vizuomotoriky, jemnej a 

hrubej motoriky, grafomotoriky, fonograforytmiky. 

Oblasť matematických schopností 

Rozvíjať predčíselné predstavy. Zoskupovanie pod hlavné pojmy, vytváranie analógií, 

rozpoznávanie a použitie pravidla, rozpoznávanie 

súvislostí. Triedenie, množstvo, veľkosť, zaradenie, 

usporiadanie, porovnávanie, postreh, logika. 

Pochopenie predčíselných pojmov- veľkosť, tvar, 

dĺžka, počet. Porozumenie číslam ako referentom 

miery vecí v skutočnom svete. 

Rozvíjať číselné predstavy. Osvojiť si stálosť množstva. Pojem číslo, zápis čísla, 

množstvo, rad čísel, číselná os, párne a nepárne čísla, 

porovnávanie, zmena množstva. Schopnosť 

porovnávať množstvo vyjadrené číslami. Schopnosť 

prirodzene rozkladať čísla. Mentálna číselná os, na 

ktorej možno manipulovať analógovými 

reprezentáciami početných kvantít. 

Naučiť žiakov matematické operácie a vzťahy medzi 

nimi. 

Osvojiť si okruh matematických a číselných pojmov. 

Význam znamienok - názorné príklady, manipulácia s 

predmetmi, sčítanie a odčítanie, násobenie a delenie, 

tabuľky, orientácia v tabuľkách, zlomky; hry s 

kartami, kockami, paličkami, žetónmi, tabuľkami. 

Potreba dať zmysel číselným situáciám hľadaním 

súvislostí medzi novými informáciami a 

nadobudnutými vedomosťami. Ovládanie vedomostí 

o efektoch operácií s číslami. Ovládanie plynulosti a 

flexibility s číslami. Porozumenie zmyslu/významu 

čísel. Porozumenie početných/mnohonásobných 

vzťahov medzi číslami. Rozpoznanie štandardov a 
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charakteristík čísel. Rozpoznanie hrubých počtových 

chýb. 

Naučiť žiakov riešiť slovné úlohy. Upevňovať matematické schopnosti, spracovávať 

približné početnosti, cit pre čísla. Rozpoznanie 

hrubých počtových chýb. Chápanie matematických 

pojmov a ich „prevod“ do bežného života. Slovné 

úlohy z bežného života. 

Naučiť žiakov geometriu. Základné geometrické pojmy, tvary, vzťahy. Hry a 

manipulácia s predmetmi a útvarmi v rovine a v 

priestore. Rozvíjanie konštruktívneho a tvorivého 

myslenia. 

Pochopiť jednotky a prevody jednotiek. Jednotky dĺžky, hmotnosti, objemu, plochy – názorne 

a prakticky. 

Naučiť sa algoritmy a zmeny algoritmu. Praktické úlohy z bežného života. 

Naučiť sa orientovať v rovine a v priestore. Hry a manipulácia s predmetmi a útvarmi v rovine a 

v priestore. Praktické úlohy z bežného života 

Naučiť sa orientovať v čase Následnosti, postupnosti, sekvencie (kalendár, 

hodiny, časové úseky a pod.) 

Oblasť čítania s porozumením 

Osvojiť si/fixovať techniku čítania; porozumenie na 

úrovni viet a slov 

Fixácia grafém, slabík (otvorené , zatvorené) a čítania 

podľa úrovne (slabikové, slov, viet, krátkych textov). 

Osvojiť si stratégie na čítanie s porozumením 

literárneho textu. 

Aktivácia informácií o téme; vizualizácia 

prečítaného; predpovedanie deja na základe nadpisu a 

ilustrácií; odpovedanie na otázky a kladenie otázok; 

orientácia v texte, vyhľadanie konkrétnej udalosti; 

prerozprávanie deja podľa osnovy; určenie hlavnej 

myšlienky; prepojenie prečítaného s vlastnými 

skúsenosťami. 

Osvojiť si stratégie na čítanie s porozumením 

náučného textu. 

Aktivácia informácií o téme; vizualizácia 

prečítaného; identifikácia témy na základe nadpisu, 

obrázkov a graficky zvýraznených častí; orientácia v 

texte: určenie tematickej vety odstavca, vyhľadanie 

kľúčových a podporných informácií, identifikácia 

známej a novej informácie; sumarizácia textu – 

tvorba poznámok; grafické znázornenie textu – 

podčiarkovanie, farebné zvýraznenie, používanie 

značiek, tvorba tabuliek, prehľadov, pojmových máp. 

 

 

PROCES 

 Špeciálny pedagóg na začiatku školského roku, na základe výsledkov psychologickej, 

špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky vypracuje plán špeciálnopedagogickej 

reedukácie pre každého žiaka s prihliadnutím na obsah špecifického vyučovacieho predmetu  
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RŠF. Je to vlastne postup vedúci k splneniu cieľov reedukácie v jednotlivých oblastiach 

uvedených v časti Obsah RŠF – primerane komunikačným, vývinovým a kognitívnym 

schopnostiam žiaka. Špecifický vyučovací predmet RŠF môže vyučovať špeciálny pedagóg 

alebo školský logopéd, ktorý podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov má na 

vyučovanie tohto predmetu príslušnú pedagogickú a odbornú spôsobilosť. 

yučovacia hodina RŠF môže byť delená. Špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne 

alebo v malých skupinách. S ostatnými žiakmi triedy v tom čase pracuje iný pedagóg podľa 

pokynov špeciálneho pedagóga. Frekvencia cvičení so žiakmi vyplýva z učebného plánu a 

rozvrhu hodín. V prípade závažnejších VPU je možné vykonávať špeciálnopedagogickú 

reedukáciu aj častejšie ako stanovuje učebný plán. Potom je určenie frekvencie cvičení v 

kompetencii riaditeľa školy. Dĺžka cvičení je závislá od veku a schopností žiaka, diagnózy a 

prípadne iných špecifík dominantného alebo iného postihnutia, či narušenia žiaka. Špeciálny 

pedagóg úzko spolupracuje s rodičmi dieťaťa, so psychológom, so školským logopédom a s 

ostatnými pedagógmi. Metodicky usmerňuje rodičov a učiteľov v oblasti prístupu ku 

komunikácii so žiakom a pri vykonávaní cvičení podľa inštrukcií. Je veľmi dôležité 

zaangažovať do spolupráce rodičov žiaka, tak aby sa podieľali na všetkých krokoch v rámci 

intervencie a niesli spoluzodpovednosť za výsledky spoločného snaženia. 

 

 

5.2Vzdelávanie žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia 

Sociálne znevýhodnené (znevýhodňujúce) prostredie (ďalej aj „SZP“) definujeme ako 

„prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne (jazykové, kultúrne) podmienky neposkytuje dostatok 

primeraných podnetov pre kognitívny rozvoj dieťaťa a nepodporuje jeho efektívnu socializáciu 

a osobnostný rozvoj“. Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP je znížiť alebo odstrániť 

potenciálne hendikepy, ktoré vyplývajú z tohto znevýhodnenia tak, aby sa vytvorili podmienky 

pre efektívne vzdelávanie a zabezpečil sa ich rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu.  

Možnosti kompenzácie znevýhodňujúceho prostredia v škole:  

 prispôsobenie metód a postupov pri vzdelávaní tak, aby sa eliminovali a kompenzovali 

obmedzenia žiaka spôsobené znevýhodňujúcim prostredím, využívanie individuálneho 

prístupu;  
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 včasné riešenie vzdelávacích problémov, využívanie pomoci asistenta učiteľa a iné dostupné 

možnosti pomoci odborníkov;  

 motivovanie a vytváranie podmienok pre žiakov zo SZP a ich rodičov pre pravidelnú 

dochádzku na vyučovanie;  

 príprava aktivít, v ktorých môžu žiaci prejaviť a uplatniť svoje schopnosti;  

 nižší počet žiakov triede. Vzdelávanie žiakov zo SZP sa uskutočňuje v bežných triedach 

(spoločne s ostatnými žiakmi triedy). V prípade potreby škola využije individuálny vzdelávací 

program pre konkrétneho žiaka (vypracovaný na jeden, viacero alebo aj všetky predmety). 

Tento program vypracúva triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom, asistentom 

učiteľa, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby. 

Takýmto žiakom, budeme venovať špeciálnu individuálnu starostlivosť. Veľkým problémom 

pri vzdelávaní týchto žiakov je často ich nedostatočná zodpovednosť. Budeme dôsledne 

pracovať na začlenení uvedených žiakov do bežných žiackych kolektívov. Popri vzdelávaní 

budeme sledovať sociálne kompetencie a návyky týchto žiakov. Budeme úzko spolupracovať s 

tzv. sociálnymi kurátormi odboru sociálnych vecí a rodiny OÚ vo Vranove nad Topľou. 

5.3 Vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím VARIANT-A 

Výchovný poradca v spolupráci s triednymi učiteľmi a ďalšími vyučujúcimi bude neustále 

mapovať vzdelávacie potreby žiakov, u ktorých sa prejavujú, alebo u ktorých bude podozrenie, 

že sa prejavujú príznaky zaostávania, nezvládania učiva. Po dôslednej analýze situácie a po 

taktnom prehodnotení situácie s rodičom a následnom jeho súhlase, budú uvedených žiakov 

posielať na pedagogicko-psychologické vyšetrenie. Škola spolupracuje s Centrom špeciálno-

pedagogického poradenstva  vo Vranove nad Topľou. Všetci zainteresovaní pedagógovia budú 

v jednotlivých prípadoch konzultovať, plánovať a využívať vhodné metódy a organizačné 

postupy vyučovania. V prípade, že CŠPP poradňa diagnostikuje mentálne postihnutie, bude 

žiakovi vypísaný „Návrh na ...!“a so súhlasom rodiča vypracovaný individuálny vzdelávací 

program, žiak bude individuálne integrovaný, alebo ak je to v jeho prospech a v prospech jeho 

spolužiakov, zaradení do špeciálnej triedy. V ňom zohľadníme odporučenia a závery vyšetrenia 

a uvedieme, na čo sa pri vyučovaní zameriame, pomôcky, ktoré pri napĺňaní cieľa budeme 

využívať, spôsob hodnotenia takéhoto žiaka.  
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Ak to bude možné, zamestnáme asistenta učiteľa. 

Pri indivuduálnej integrácii žiakov s mentálnym postihnutím pri vypracúvaní IVP  vychádzame  

zo vzdelávacieho programu pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne 

vzdelávanie, ktorý je súčasťou ŠVP. V predmetoch výchovno-estetického zamerania 

vzdelávame týchto žiakov podľa obsahu vzdelávania žiakov bežnej triedy. Učebný plán 

integrovaných žiakov je rovnaký ako RUP pre žiakov s mentálnym postihnutím  VARIANT – 

A pre primárne vzdelávanie. Žiaci môžu absolvovať aj vyučovací predmet cudzí jazyk, pričom 

sa na nich kladú primerané nároky.  

Ak je žiak s mentálnym postihnutím zaradení, na žiadosť rodičov, do špeciálnej triedy je 

vzdelávaný podľa vzdelávacieho  programu pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

 

5.4 Vzdelávanie nadaných žiakov 

Uvedomujeme si, že zaradenie nadaných žiakov do vzdelávacieho systému základnej školy si 

vyžaduje od učiteľa náročnejšiu prípravu na vyučovanie jednotlivých predmetov. Týchto 

žiakov je potrebné viac motivovať k rozširovaniu a prehlbovaniu základného učiva v 

predmetoch, v ktorých prejavujú nadanie. V rámci vyučovania matematiky prejavujú títo žiaci 

výbornú koncentráciu pozornosti, dobrú pamäť, logické myslenie. Veľmi radi riešia 

problémové úlohy a svojimi znalosťami presahujú stanovené po žiadavky učebných štandard a 

osnov daného predmetu. Musíme im umožňovať pracovať s náučnou literatúrou (hlavolamy, 

krížovky, problémové úlohy),zadávame im náročnejšie úlohy, podporujeme vytváranie 

vlastných postupov riešení úloh a ich overenie, zapájame ich do rôznych matematických súťaží. 

V ďalších náučných predmetoch zadávame týmto žiakom náročnejšie samostatné úlohy a 

referáty k preberanému učivu, zaujímavosti zo sveta techniky…), poverujeme ich vedením a 

riadením skupín. Zúčastňujú sa rôznych súťaží. Na žiakov s umeleckým nadaním kladie učiteľ 

vyššie nároky zodpovedajúce ich schopnostiam a vedomostiam. Vhodným spôsobom ich 

zapájajú do činností na vyučovacej hodine / využitie hry na nástroj, schopnosť rýchlo nakresliť 

portrét apod. / Škola podporuje tiež ich mimoškolských aktivít.  Pohybovo nadaných žiakov 

podporujeme v rozvíjaní všetkých pohybových aktivít, predovšetkým tý ch, kde žiak prejavuje 

najväčší záujem a talent. Budeme týchto žiakov zapájať do športových súťaží v škole / 

zabezpečíme každoročne zvýšený počet športových súťaží v škole, zúčastníme sa súťaží počas 

školského roka mimo školy /. Veľmi často sa stáva, že mimoriadne nadaní žiaci majú  
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„výchylky“ v chovaní. Bude nevyhnutné toto chovanie usmerňovať s pedagogickým taktom a 

optimizmom, ale dôsledne. Týchto žiakov musíme usmerňovať v osobnostnej výchove a 

musíme ich viesť ku korektnému prístupu k svojim menej nadaným spolužiakom, k tolerancii 

a k ochote pomáhať slabším a intelektovo, či pohybovo menej zdatným spolužiakom. Je 

zaujímavé a nie je to výnimkou, že ak žiak vyniká v jednej oblasti, v inej je len priemerný. 

 

5.5 Vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím 

Žiak so sluchovým postihnutím je: 

 - nepočujúci žiak,  

- nedoslýchavý žiak,  

- žiak s kochleárnym implantátom. 

Žiak so sluchovým postihnutím je žiak, u ktorého je potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na 

podporu efektívneho vzdelávania. 

Žiak so sluchovým postihnutím má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ktoré sú u žiaka 

diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, spravidla centrom 

špeciálno-pedagogického poradenstva. 

Pri organizácii podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím  

postupujeme individuálne, podľa výsledkov špeciálnopedagogickej a psychologickej 

diagnostiky žiakov. Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať 

žiakom so sluchovým postihnutím špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a 

uspokojovanie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, najmä: 

 - Žiaci so sluchovým postihnutím, ktorí nemôžu splniť požiadavky príslušných vzdelávacích 

oblastí a štandardov sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov. 

 - U žiakov so sluchovým postihnutím je možné voliteľné hodiny využiť aj na intenzívne 

vzdelávanie v určitej vzdelávacej oblasti v rámci individuálneho vzdelávacieho programu 

žiaka.  
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- V prípade individuálnej integrácie v bežnej triede základnej školy môže špeciálny pedagóg, 

školský špeciálny pedagóg na vyučovacích hodinách podľa potreby pracovať so žiakom/žiakmi 

so sluchovým postihnutím individuálne alebo v skupinkách podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu žiaka/žiakov. Obsah, formy a postup vyučovania konzultuje s 

príslušným učiteľom.  

- U žiakov so sluchovým postihnutím môže špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, 

logopéd, školský psychológ v rámci vyučovania pracovať individuálne s vybranými žiakmi s 

cieľom systematickej, intenzívnej korekcie, terapie alebo reedukácie postihnutia, resp. poruchy. 

 - U žiakov so sluchovým postihnutím si stanovuje učiteľ dĺžku a štruktúru vyučovacej hodiny 

flexibilne, zohľadňujúc momentálny psychický stav, správanie a špecifické potreby žiakov, 

ktoré sú dôsledkom ich sluchového postihnutia. 

Pri hodnotení učebných výsledkov učiteľ rešpektuje psychický a fyzický zdravotný stav žiaka, 

druh a stupeň postihnutia, ak má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom 

predmete. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom 

prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho 

ďalšieho vzdelávania po ukončení základnej školy.  

U žiaka so sluchovým postihnutím, ktorý má výrazné rozdiely vo výkonoch v ústnej a písomnej 

skúške, sa pri skúšaní uprednostňuje forma, ktorá je pre neho výhodnejšia a ktorá predstavuje 

východisko pre hodnotenie jeho učebných výsledkov. Priebežne sa používajú všetky formy 

skúšania a hodnotenia, rešpektujúc druh a stupeň postihnutia. 
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VI Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriavame na 3 oblasti: 

 1. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov  

3. Hodnotenie školy 

 

6.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  žiakov 

 Pri hodnotení a klasifikácií žiakov budeme dodržiavať Metodické pokyny na hodnotenia a 

klasifikáciu žiakov č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s účinnosťou od 1.mája 

2011. a Metodické pokyny na hodnotenia a klasifikáciu žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami.  

Hodnotenie písomných prác, ktoré sú záväzne a predpísané učebnými osnovami 

jednotlivých predmetov bude v súlade s kritériami, ktoré budú navrhnuté na zasadnutiach 

predmetových komisií a metodických združení príslušných predmetov a budú pre vyučujúcich 

záväzné. Písomné práce, testy a previerky musia mať svoju opodstatnenosť, majú preveriť 

odučené, precvičené a upevnené učivo. Po dôslednej analýze písomného skúšania, ktorá má byť 

merateľná a porovnateľná sa má poukázať na nedostatky v preverovanom učive. Následne budú 

prijaté účinné opatrenia na ich odstránenie a preverené spätnou väzbou. 

 Pri priebežnej klasifikácií žiakov počas klasifikačného obdobia budeme dodržiavať pomer 

ústneho a písomného skúšania, pričom každý žiak by mal byť v rámci klasifikačného obdobia 

minimálne dvakrát skúšaný. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, 

prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Budeme dbať na to, aby sme 

prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Budeme 

odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.  

Pre zvýšenie vnútornej motivácie žiakov na učenie sa budeme orientovať na pozitívne 

verbálne hodnotenia, na seba hodnotenie žiaka a na vytváranie príjemnej pracovnej atmosféry 

na vyučovaní. Pri hodnotení výkonov žiaka budeme používať nielen známku, ale aj verbálne, 

obrázkové, bodové a percentuálne hodnotenie. Pri frontálnom preverovaní vedomostí žiakov 

budeme oceňovať aj aktivitu a iniciatívu žiaka slovným hodnotením s využitím pochvaly.  
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Slovné hodnotenie žiaka jeho odpovede by malo byť pre žiaka motivujúce, smerujúce od 

kladov k nedostatkom a s poukázaním na jeho rezervy a možnosti.  

Preverovanie vedomostí žiakov bude v štyroch formách:  

1) Písomné:  

• Vstupné a výstupné testy (podľa pokynov vedenia školy, MZ a PK),  

• písomné práce,  

• kontrolné práce,  

• didaktické testy,  

• päťminútovky,  

• pravopisné rozcvičky,  

• diktáty,  

• školské úlohy.  

2) Ústne:  

• frontálne skúšanie, 

 individuálne skúšanie, 

 • orientačné skúšanie.  

3) Praktické:  

• výtvarné práce, 

 • hudobné diela,  

• športové aktivity,  

• počítačové zručnosti.  

4) Projekty:  

• prezentácia projektu, 

 • obhajoba projektu,  

• originalita a tvorivosť.  

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho 

školský výkon.  

Hodnotenie diktátov podľa počtu chýb:  

• Výborný (0 - 1 chyba),  

• chválitebný (2 - 3 chyby),  
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• dobrý (4 - 7 chýb),  

• dostatočný (8 - 10 chýb),  

• nedostatočný (viac ako 11 chýb).  

Na základe rozhodnutia Pedagogickej rady klasifikujeme všetky predmety primárneho  

stupňa vzdelávania známkami.  

 

6.1.1Ciele hodnotenia vzdelávacích výsledkov 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 zhodnotiť prepojenie vedomostí so 

zručnosťami a spôsobilosťami. 

Učitelia budú dbať na to, aby prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných 

a neúspešných. Hodnotenie sa bude riadiť kritériami, prostredníctvom ktorých sa bude sledovať 

vývoj žiaka. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

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

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 

 

6.1.2 Systém hodnotenia a klasifikácie jednotlivých predmetov  

Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s výchovno-vzdelávacími 

požiadavkami vzdelávacích programov, požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií, 

učebnými plánmi, učebnými osnovami a výkonovými štandardami Štátneho vzdelávacieho 

programu, podľa Metodického pokynu c.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a súhrnné hodnotenie, pričom 

žiak má zvládnuť učivo predpísané Štátnym vzdelávacím programom. 

Priebežné hodnotenie – hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka. 

Súhrnné hodnotenie – uskutočňuje sa na konci 1. a 2. polroka v školskom roku a má čo 
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najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň vedomostí v danom predmete, pričom sa prihliada na 

systematickosť práce počas celého obdobia. 

Metódy, formy a prostriedky získavania podkladov na hodnotenie výchovno-vzdelávacích 

výsledkov žiakov: 

- sústavné sledovanie výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie, 

- počas celého roka priebežne hodnotiť známkou alebo pochvalou aktivitu žiakov na hodinách, 

- práca na dobrovoľných úlohách, tvorivosť a vlastné námety žiakov na spestrenie vyučovacích 

hodín. 

V 1. - 4. ročníku sú žiaci klasifikovaní známkou. 

Žiaci píšu písomné práce, ktoré zostavujú učitelia príslušných predmetov v súlade s prebraným 

učivom. Hodnotené sú bodovo – percentuálnou stupnicou uvedenou nižšie. Vhodnosť zadaní 

prác je prehodnotená na zasadnutiach MZ. 

Pri výbere formy hodnotenia formou klasifikácie sa prospech žiakov v jednotlivých predmetov 

klasifikuje stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný. 

Hodnotenie výkonov žiakov v jednotlivých predmetoch a prevod percentuálneho hodnotenia 

na známky primárneho vzdelávania: 

100 – 90 % výborný (1) 

89 – 75 % chválitebný (2) 

74 – 50 % dobrý (3) 

49 – 30 % dostatočný (4) 

29 – 0 % nedostatočný (5) 

 

Kritéria hodnotenia v jednotlivých ročníkoch a predmetoch 

Slovenský jazyk a literatúra 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia – známkou 
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Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov: 

0 – 1 chyba = 1 

2 – 4 chyby = 2 

5 – 7 chýb = 3 

8 – 10 chýb = 4 

11 a viac chýb = 5 

 

Kritéria hodnotenia: 

1.  ročník 

 Počet diktátov: 1. Zameraný na opakovanie učiva 1. ročníka ZŠ (2. polrok).  Rozsah: 10 

– 15 plnovýznamových slov. 

  Odpis písaného textu a prepis tlačeného po každom prebranom písmene. 

  Ziaci sú ústne skúšaní z čítania, ktoré je zamerané na techniku čítania a porozumenie 

textu po každom písmene, v každom polroku bude každý žiak ústne vyskúšaný z čítania 

minimálne 4-krát na známku. 

  Prednes básne minimálne 1-krát za hodnotiace obdobie. 

  Jeden koncoročný test zameraný na celoročné opakovanie učiva. 

  Cvičné diktáty zaradovať podľa potreby, výsledky zapisovať počtom chýb. 

 

2. ročník 

 Počet diktátov: 10. počet slov v diktáte: 20 – 30 plnovýznamových slov. zameranie diktátov  

uvedené v pláne MZ. 

  Dve kontrolné práce /polročná a koncoročná/. 

 Čítanie – žiaci sú minimálne 3-krát za polrok ústne skúšaní z čítania, ktoré je zamerané 

na  techniku čítania a porozumenie textu.  

 Naučiť sa minimálne jednu báseň spamäti v danom polroku. 

 1 písomná práca za polrok zameraná na prebrané pravopisné javy a čítanie s porozumením, 

 Počas školského roka budú zaradované krátke rozcvičky podľa potreby na overenie 

preberaného učiva. Práce budú klasifikované známkou. 
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3. ročník 

 Počet diktátov: 10. počet slov v diktáte: 30 – 40 plnovýznamových slov. zameranie diktátov 

uvedené v pláne MZ. 

 Každý žiak bude 1-krát za polrok vyskúšaný ústne z prebraných gramatických a literárnych 

pojmov. 

 2 kontrolné práce /polročnú a koncoročnú/. 

 Sloh – napísať jednu slohovú prácu podľa výberu (list, rozprávanie, opis). 

 Čítanie – žiaci sú ústne skúšaní z čítania, ktoré je zamerané na techniku čítania a 

porozumenie textu, minimálne 4 krát za školský rok. 

 Predniesť spamäti 2 básne za školský rok. 

 Každý žiak bude 1-krát za polrok hodnotený známkou z reprodukcie textu (umelecký alebo 

náučný text). 

 Spracovaný čitateľský denník. 

 Počas školského roka budú zaradované krátke rozcvičky podľa potreby na overenie 

preberaného učiva. Práce budú klasifikované známkou. 

 

 

4. ročník 

 Počet diktátov: 10. počet slov v diktáte: 40 – 50 plnovýznamových slov. zameranie diktátov 

uvedené v pláne MZ. 

 Každý žiak bude 1-krát za polrok vyskúšaný ústne z prebraných gramatických a literárnych 

pojmov. 

 2 kontrolné práce/ polročná a koncoročná/. 

 Sloh – napísať jednu slohovú prácu podľa výberu (list, rozprávanie, opis). 

 Čítanie – žiaci sú ústne skúšaní z čítania, ktoré je zamerané na techniku čítania a 

porozumenie textu, tempo čítania, melódiu vety minimálne 4-krát za školský rok. 

  Predniesť spamäti 2  básne za školský rok. 

 Spracovaný čitateľský denník. 
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 Každý žiak bude 1-krát hodnotený známkou z reprodukcie textu (umelecký alebo náučný 

text). 

 Počas školského roka budú zaradované krátke rozcvičky podľa potreby na overenie 

preberaného učiva. Práce budú klasifikované známkou. 

 

Zábavná angličtina 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia – známkou 

1. a 2. ročník 

Hodnotenie na hodinách anglického jazyka je potrebné vnímať nielen ako nástroj merania 

progresu žiaka, ale aj ako silný motivačný nástroj. Prvé skúsenosti žiaka s anglickým jazykom 

by mali byt spojené prevažne s pozitívnym vnímaním cudzieho jazyka. 

 

Kritéria hodnotenia: 

- aktivita na hodinách, 

- domáca príprava, 

- jazykové portfólio - zbierka materiálov (pracovné listy, cvičenia...), 

- 1 anglická pieseň, 

- 2 projekty za školský rok - 1 za polrok. 

Anglický jazyk 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia – známkou 

3. a 4. ročník 

Na vyučovacích hodinách cudzieho jazyka budeme ako podklady na hodnotenie a klasifikáciu 

výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka používať najmä tieto metódy, formy a prostriedky: 
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Kritéria hodnotenia: 

- výkon žiaka na vyučovaní - aktivita alebo pasivita žiaka, tvorivosť a pripravenosť žiaka na  

vyučovaciu hodinu, domáce úlohy, 

- písomné previerky - testy raz za štvrťrok, písomné práce na slovnú zásobu po prebratí  každej 

lekcie 

 - učiteľ hodnotí u žiaka prácu s textom: čítanie a preklad, porozumenie obsahu, odpovede na 

otázky, vyhľadanie informácií z textu a ich spracovanie. 

- 2 projekty počas polroka, 

- 1 anglická pieseň. 

Kritériá hodnotenia projektov: 

-obsah, výstižnosť, grafickú časť, textovú časť,  

- či spĺňa stanovené kritériá, 

- sprievodné slovo k projektu, rôznorodosť využitých zdrojov informácií, 

Projekty sú hodnotené známkou. 

 

Matematika 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia - známkou 

Kritériá hodnotenia: 

- vzťah a prístup k predmetu, aktivita na vyučovaní, 

- schopnosť samostatne riešiť daný problém, 

- ústne pamäťové počítanie, 

- presnosť a estetika rysovania, 

- písomné práce na záver prebratého tematického celku, 

- riešenie praktických úloh, 
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- uplatňovanie medzipredmetových vzťahov, 

- zapájanie sa do matematických súťaží. 

1. ročník 

Tri písomné práce zamerané na:  

1. Numerácia v prvej desiatke. 

2. Numerácia v druhej desiatke. 

3. Opakovanie celoročného učiva. 

Počas celého školského roka budú vedomosti žiakov priebežne overované prácami krátkeho 

Rozsahu (rozcvičky) podľa potreby so zameraním na porovnávanie čísel, číselný rad, 

numeráciu, sčítanie a odčítanie, slovné úlohy, rozklad čísel. 

 

2.- 4. ročník 

Tri písomné práce v 2. – 4. ročníku zamerané na:  

1. Vstupná písomná práca. 

2. Polročná písomná práca. 

3. Opakovanie celoročného učiva. 

Po každom tematickom celku napíšu žiaci písomnú previerku. V každej písomnej práci bude 

zaradené aj učivo z geometrie a merania, aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce špecifické 

matematické myslenie. 

Počas školského roka budú zaradované krátke rozcvičky podľa potreby na overenie 

preberaného učiva. Práce budú klasifikované známkou. 

Prvouka 

1.- 2. ročník 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia - známkou 
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Kritériá hodnotenia: 

- vzťah a prístup k predmetu, 

- aktivita a práca na vyučovacích hodinách, 

- schopnosť samostatne odpovedať na otázky, 

- dôslednosť pri vypracovávaní úloh a domácich zadaní, 

- spracovanie grafických prác k danej téme, 

- hodnotenie osvojených poznatkov na základe ústnej odpovede, 

- písomné práce na záver prebratého tematického celku. 

- Projektové a skupinové práce. 

1. ročník      2. ročník 

1 projekt     1-krát kontrolná písomná práca 

1 kontrolná písomná práca  1-krát ústna odpoveď   

1 projekt 

 

Prírodoveda 

3.- 4. ročník 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia - známkou 

Kritériá hodnotenia: 

- Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na 

samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Dôležité je tiež hodnotiť stupeň 

   komunikácie a schopnosť samostatnej prezentácie svojej práce. Optimálne je slovné 

hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, 

výtvarných a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom 

prezentácie projektov. 
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- Kontrola a regulovanie správania, ochrany zdravia a životného prostredia a etických 

princípov. 

- Priebežne sa hodnotí záujem žiaka o daný predmet a aktivita na vyučovacích hodinách. 

3. ročník      4. ročník 

2-krát písomná práca     2-krát písomná práca 

1-krát ústna odpoveď     1-krát ústna odpoveď 

1 projekt      1 projekt 

 

Kritériá hodnotenia projektov alebo referátov: 

- obsah – dodržanie témy 

- estetické spracovanie 

- nápaditosť 

 

Vlastiveda 

3.- 4. ročník 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia - známkou 

Kritériá hodnotenia: 

- vzťah a prístup k predmetu, schopnosť samostatne odpovedať, aktivita na vyučovaní, 

- úprava a vedenie zošita, 

- orientácia na mape, 

- písomné práce na záver každého tematického celku, 

- hodnotenie projektových úloh, 

3. ročník      4. ročník 

2-krát písomná práca     2-krát písomná práca 
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1-krát ústna odpoveď      1-krát ústna odpoveď 

1 projekt       1  projekty 

Kritériá hodnotenia projektov alebo referátov: 

- dodržanie obsahu, 

- estetické spracovanie, 

- nápaditosť, 

 

Výtvarná výchova 

1.- 4. ročník 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia - známkou 

Ťažiskovou formou hodnotenia je slovné hodnotenie žiaka, v ktorom učiteľ poskytne žiakovi 

primeranú spätnú väzbu o aspektoch jeho činnosti. 

Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup. Berieme ohľad na to, že výtvarný prejav 

súvisí s fantáziou, záujmami a intímnym svetom žiaka. 

 

Kritériá hodnotenia: 

- zvládnutie výtvarnej techniky, 

- originalita prevedenia, 

- snaha, 

- prístup k práci, 

- osobnostné predpoklady, 

- umelecký dojem, 

- prístup k plneniu povinností (nosenie pomôcok), 
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- vytrvalosť, vynakladanie úsilia, schopnosť dokončiť prácu. 

Každému žiakovi ohodnotiť minimálne 3 práce za polrok. Hodnotenie má predovšetkým 

pozitívne motivovať žiaka a má brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus. 

Na záver školského roka si žiaci na základe sebahodnotenia vyberú prácu, ktorú pokladajú za 

najvydarenejšiu.  

 

Telesná a športová výchova 

1.- 4. ročník 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia - známkou 

Hodnotenie má predovšetkým pozitívne motivovať žiaka a má brať ohľad na jeho schopnosti 

a možnosti. 

Kritériá hodnotenia: 

- snaha, 

- osobný výkonnostný rast vo výkonnostných testoch, 

- športové správanie, 

- aktivita, 

- kladný prístup k pohybovým aktivitám, 

- prístup k plneniu povinností (nosenie cvičebných úborov), 

- aktivita v záujmovej školskej a mimoškolskej TSV, 

- primeraná ostražitosť v priebehu telovýchovných činnosti, 

- osobné výkony žiakov vo výkonnostných testoch zaznamenať a zaradiť do osobného portfólia 

žiaka. 
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Hudobná výchova 

1.- 4. ročník 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia - známkou 

Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, jeho formujúce sa názory 

na svet, ktorý ho obklopuje, jeho estetické úsudky, snahu vzdelávať sa v hudbe a zlepšovať 

svoje hudobné prejavy. Pri hodnotení neklásť hlavný dôraz na spevácke výkony, ale záujem o 

predmet. 

Kritériá hodnotenia: 

- záujem o hudobné činnosti a o hudobné umenie v rámci vzdelávacích úloh, 

- schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch, 

- schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon spolužiakov, 

- aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia, 

- využitie speváckych, intonačných a sluchových zručností a návykov, 

- tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských hudobných nástrojoch 

a hrou na telo. 

1. ročník   2. ročník   3. ročník    4. ročník 

1 detská hra   1 detské hra   2 ľudové piesne   2 ľudové piesne 

2 ľudové piesne  2 ľudové piesne  2 umelé piesne   2 umelé piesne 

1 umelá pieseň  2 umelé piesne  Rytmický sprievod na     Projekt–hudobné nástroje 

detských hudobných 

nástrojoch 

Informatika 

3.- 4. ročník 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia - známkou 
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Kritériá hodnotenia: 

- osvojenie základných zručností v používaní počítača, 

- samostatnosť, 

- miera učiteľovej pomoci. 

- žiak je hodnotený za zvládnutie zadanej úlohy najmenej 2-krát počas školského roka. 

3. ročník       4. ročník 

Práca v grafickom editore    Práca v grafickom editore 

Napísať text v textovom editore   Jednoduchá prezentácia s obrázkami 

Pracovné vyučovanie 

3. - 4. ročník 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia - známkou 

V predmete hodnotíme predovšetkým pozitívny vzťah k práci a zodpovednosť za kvalitu 

svojich i spoločných výsledkov práce. 

Kritériá hodnotenia: 

- osvojenie základných pracovných zručností a návykov z rôznych pracovných 

oblastiach, 

- organizácia a plánovania práce a používanie vhodných nástrojov, náradia a pomôcok 

pri práci, 

- vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh, 

- uplatňovanie tvorivosti a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a vynakladanie úsilia 

na dosiahnutie kvalitného výsledku, 

- vzťah k práci človeka, technike a životnému prostrediu. 

 

3. ročník       4. ročník 

Výrobok z textilu     Výrobok z plastových vrchnákov, plastov 

Výrobok z odpadového materiálu   Výrobok ľubovoľnej hračky 
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Výrobok z papiera     Výrobok zo škatúľ, odpadového materiálu 

 

Etická výchova 

1.- 4. ročník 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia - známkou 

Kritériá hodnotenia: 

- schopnosť spolupracovať, 

- empatia, 

- osvojenie potrebných vedomostí, skúseností, zručností a ich tvorivú aplikáciu, 

- snaha o rozvoj svojich kompetencií, 

- práca s pracovným zošitom, 

 - 1 vypracovanie projektu v každom polroku. 

 

6.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

Hodnotenie zamestnancov je neoddeliteľnou súčasťou práce školy. Bez tohto prvku nie je 

možné jednak úspešné plnenie výchovno-vzdelávacích úloh ako aj celkové napredovanie školy. 

Východiskom pre stanovenie kritérií hodnotenia pedagogických zamestnancov je §70 zákona 

č. 138/2019 Z. z., t. j. Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, 

Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov.  

Kľúčové kompetencie učiteľa, a teda aj celkové hodnotenie sa orientujú na tri oblasti:  

• žiak,  

• edukačný proces,  

• profesijný sebarozvoj.  

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zamerané na hodnotenie všetkých oblastí 

profilu učiteľa:  
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a) Výsledky pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti: 

 • Motivácia žiakov k učeniu,  

• vytváranie podmienok na dosahovanie primeraných výchovno-vzdelávacích výsledkov    

žiakov,  

• rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov, napr. vyššej úrovne poznávania žiakov, 

logického myslenia, kritického myslenia, analytického myslenia a tvorivosti,  

• rozvíjanie personálnych zručností žiakov, napr. samostatnosť, zodpovednosť, 

sebahodnotenie, sebaúcta,  

• rozvíjanie sociálnych zručností žiakov, napr. spolupráca, empatia, komunikácia a 

spravodlivosť,  

• prínos pre zamestnávateľa - propagácia a prezentácia zamestnávateľa na verejnosti, 

spolupráca s rodičmi, inými organizáciami,  

• organizovanie mimoškolských aktivít.  

b) Kvalitu vykonávania pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti:  

• Rešpektovanie daností a potenciálu žiaka, rozvíjanie silných stránok osobnosti žiaka,  

• individuálny prístup k žiakom s rešpektovaním ich schopností a možností, nadania a 

zdravotného stavu,  

• práca v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a rezortnými 

predpismi,  

• dodržiavanie a využívanie pracovného času, 

 • plnenie pracovných povinností súvisiacich s dohodnutým druhom práce v pracovnej 

zmluve,  

• dodržiavanie základných povinností zamestnanca stanovených právnymi predpismi,  

• správne vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie.  

c) Náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti:  

• Využívanie IKT v profesijnom rozvoji a pri výkone práce, spolupráca na tvorbe školských 

vzdelávacích programov a školských výchovných programov,  

• zapájanie sa do prípravy a realizácie rozvojových projektov školy alebo školského 

zariadenia,  

• vykonávanie špecializovaných činností,  

• vzdelávanie žiakov s vývinovými poruchami učenia,  

• iniciovanie a podieľanie sa na zavádzaní zmien alebo inovácií do výchovno-vzdelávacieho 

procesu,  

• zvládanie riešenia konfliktov a záťažových situácií.  
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d) Mieru osvojenia si a využívanie profesijných kompetencií pedagogických 

zamestnancov:  

• Rozpoznanie individuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov,  

• stanovenie edukačných cieľov orientovaných na žiaka vo vzťahu k príslušnému obsahu 

vzdelávania, 

 • tvorba učebných materiálov, didaktických testov a učebných pomôcok,  

• absolvovanie jednotlivých programov kontinuálneho vzdelávania podľa plánu 

kontinuálneho vzdelávania školy a školského zariadenia,  

• uplatňovanie nových získaných vedomostí a zručností pri výkone svojej činnosti,  

• zvyšovanie svojho právneho vedomia. 

 e) U vedúcich pedagogických zamestnancov je možné hodnotiť:  

• Kvalitu, náročnosť a rozsah riadiacej práce,  

• ovládanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi s dôrazom na 

predpisy platné pre rezort školstva,  

• využívanie pridelených finančných prostriedkov a finančných prostriedkov získaných z 

iných zdrojov,  

• dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, školského výchovného programu,  

• manažérske zručnosti (starostlivosť o budovu, vybavenie školy, vytváranie podmienok  

• pre zamestnancov).  

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zabezpečené individuálnymi hodnotiacimi 

rozhovormi. Okrem hodnotenia pedagogických zamestnancov je na škole pravidelne 

vykonávaná kontrola kvality vyučovacieho procesu (podpora dosahovania vzdelávacích cieľov, 

podpora rozvoja kompetencií k učeniu a kompetencie k riešeniu problému..., uplatňovanie 

nových foriem práce vo výchovno-vyučovacom procese, tvorivosť na vyučovaní) a vedenia 

pedagogickej dokumentácie (školskej aj triednej), ako aj kontrola kvality mimoškolskej 

činnosti a činnosti mimo vyučovania. Je vykonávaná nielen vedením školy, ale i učiteľmi 

navzájom.  

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú 

prideľovať na základe:  

• Pozorovania (hospitácie),  

• rozhovoru,  

• výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy, 

úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.);  

• sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa;  

• hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.;  

• hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy;  



                      Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa 

Inovovaný školský vzdelávací program 

• hodnotenia učiteľov žiakmi.  

Kontroly sa vykonávajú podľa plánu kontrolnej činnosti, ktorý je súčasťou ročného plánu 

práce školy a sú pravidelne vyhodnocované na mesačných pracovných poradách. 

 

6.3. Hodnotenie školy  

Cieľom hodnotenia je, aby:  

 žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú    

požiadavky na ne kladené v ŠVP a ŠkVP, 

  aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP. 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

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

vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti; 

  posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe;  

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

slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.  

Pravidelne sa budú monitorovať:  

 podmienky na vzdelávanie;  

 spokojnosť s manažmentom školy a učiteľmi;  

 prostredie – klímu školy;  

 priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania;  

 výsledky vzdelávania;  

 riadenie školy;  

 úroveň výsledkov práce školy.  

Kritériom pre nás je:  

 spokojnosť žiakov, rodičov a učiteľov  

 kvalita výsledkov 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

  Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach  

 Analýza úspešnosti umiestnenia sa žiaka na stredné školy 
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VII. Poznámky 

Šk. rok 2021/22 

1.  V šk. roku 2021/2022 škola pokračuje v týchto projektoch: 

    a) Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovanie sociálno-patologických javov    

v školskom prostredí. 

    b) Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania. 

    c) Odborné učebne – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Slovenská   

Kajňa 54 

    d)Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov.     

 

2. Riaditeľ školy v šk. roku 2021/2022  stanovuje začiatok vyučovania podľa odseku 1 §6 

vyhlášky č. 320/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov na 7.45 hod. 

 

3. Riaditeľ školy v šk. roku 2021/2022 podľa odseku 7 §6 vyhlášky č. 320/2008 Z.z. v znení 

neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy určuje poradie 

a dĺžku prestávok takto:  

  1.h 7.45h – 8.30h     → 1.prestávka             8.30h – 8.40h 

  2.h 8.40h – 9.25h     → 2.prestávka veľká  9.25h – 9.45h 

  3.h 9.45h – 10.30h   → 3.prestávka         10.30h – 10.40h 

  4.h 10.40h – 11.25h → 4. prestávka       11.25h – 11.35h 

  5.h 11.35h – 12.20h → 5.prestávka       12.20h – 12.30h 

  6.h 12.30h – 13.15h → 6.prestávka       13.15h – 13.45h 

  7.h 13.45h – 14.30h  

Na základe odporúčania MŠVVaŠ v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19  žiaci počas 

všetkých prestávok budú tráviť voľný čas vo svojich triedach. 

 

4. Žiaci na prvom stupni ZŠ v 1. až 4.ročníku sa vzdelávajú podľa inovovaného ŠkVP 

nadväzujúceho na záväzný inovovaný ŠVP. Učebné plány v 1.až 4.ročníku sú zostavené podľa 

štátnych Rámcových učebných  plánov – platných od 1.9.2015. Schválilo ich Ministerstvo 

školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 6. februára 2015 pod číslom 2015-

5129/1758:1-10A0 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie s 
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vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2015,  Dodatku č.2 

schváleného  Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 

21.7.2017 pod číslom 2017-11532/34276:1-10A0 s účinnosťou od 1. septembra 2017, v bode 

č.1 s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2019/2020  

 Dodatku č. 3 k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-

10A0. 

Dodatku č. 7 k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 29. 6. 2020 pod číslom 2020/13534:1–A2110 ako 

súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s vyučovaním jazykom 

slovenským,... 

Dodatok č. 9 k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 a 

číslom 2015-5129/5980:2-10A0 s platnosťou od 1. 9. 2015 

 

5. Vyučovacia hodina má 45 minút.  

 

6. Na hodinách TSV sa v ročníku žiaci a žiačky vyučujú spoločne. 

Na základe odporúčania MŠVVaŠ v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19  hodiny 

TSV sa vyučujú vonku mimo posilňovne a triedy(ak to umožňujú poveternostné 

podmienky). 

 

7. Vyučovanie NBV a ETV: 

    V I.tr sa žiaci vyučujú len NBV. 

   V II.B sa žiaci vyučujú len ETV. 

    V II.A, v III. tr. a v IV.tr sa NBV vyučuje v alternácii s ETV. Keďže žiakov, ktorí sa 

prihlásili na vyučovanie ETV v týchto triedach je menej ako 12( spolu 21 žiakov), sú žiaci 

z týchto tried pri vyučovaní ETV spojení do dvoch skupín: 

1.skupina – II.A(5žiakov) + II.B(7žiakov) – spolu 12 žiakov, 

2.skupina – III.tr(4žiaci) +IV.tr(5žiakov), 

podľa§15 ods. ods.2  vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z.z. 

v znení neskorších predpisov. 

Na vyučovanie NBV sa žiaci do skupín nespájajú.  

 

8.  Individuálne začlenení žiaci:      
 

    a) žiaci s VPU  

      - tento školský rok takýchto žiakov na primárnom stupni nemáme 

    b) žiačka so sluchovým postihnutím 
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       Rámcový učebný plán začlenenej žiačky so SP je zhodný s RUP intaktných žiakov danej    

triedy.  Na základe odporúčania CŠPP (surdopéda) súčasťou tohto plánu v rámci 

voliteľných hodín by mal byť aj vyučovací predmet ILI (Individuálna logopedická 

intervencia), ktorý je súčasťou vzdelávacej oblasti „Špeciálnopedagogická podpora“.  

     

   1. ročník – 1 žiačka 

V šk. r. 2021/2022 sme nedokázali zabezpečiť kvalifikovaného učiteľa na vyučovací predmet 

ILI. Po konzultáciách a dohode so surdopédom  danej žiačky sa tento predmet v tomto 

školskom roku vyučovať nebude. Na základe odporúčania surdopéda budeme žiačku pravidelne 

diagnostikovať a akékoľvek zmeny, problémy vo vzdelávaní budeme riešiť so surdopédom 

a následne budeme postupovať podľa jeho odporúčaní.  

c) žiaci s mentálnym postihnutím – Variant A 

Žiaci s mentálnym postihnutím integrovaní v bežnej triede našej základnej školy sa 

vzdelávajú podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne 

vzdelávanie   variant A  (na základe ktorého je vypracovaný individuálny vzdelávací program 

žiaka – IVP) 

Rámcový učebný plán týchto žiakov je zhodný s RUP pre žiakov s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie.  

 

2. ročník – 1 žiak s MP 

SJL (8h.) – dobrať a preopakovať učivo 1.roč. SJL ŠZŠ, potom prechod na učivo 2. roč. SJL 

ŠZŠ, zápis do TK do samostatného riad. 

MAT (5h.) – dobrať a preopakovať učivo 1.roč. MAT ŠZŠ, potom prechod na učivo 2. roč. 

MAT ŠZŠ, zápis do TK do samostatného riad. 

PVO – VUC (2h.) – obsah učiva VUC 2. roč. ŠZŠ, zápis do TK do samostatného riad. 

HUV, VYV, TSV (5h.)  - obsah učiva 2. roč. int. žiaci, klasifikácia známkou. 

ZBN – PVC (2h.) – obsah učiva 2.roč. PVC ŠZŠ, zápis do TK do samostatného riad., 

klasifikácia známkou 

ETV – PVC (1h.) - obsah učiva 2.roč. PVC ŠZŠ, zápis do TK do samostatného riad., 

klasifikácia známkou 

Využitie voliteľných hodín: 19 + 4 

1h – MAT, 1h – VUC, 1h – PVC, 1h – VYV 

 

c) žiaci zo SZP: 

- II.A – 5 žiaci 

- II.B – 7 žiakov 
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- III.trieda  - 3 žiaci 

- IV.trieda – 2 žiaci 

Žiaci nemajú vypísaní „Návrh“ a ani nepostupujú podľa IVVP. Učitelia pri ich edukácii 

využívajú odporúčania CPPPaP. 

 

 

 

9. Podrobná organizácia školy v šk. roku 2021/2022,špecifické ciele v šk. roku 2021/2022, 

plány MZ, ŠKD, výchovného poradcu a koordinátora pre žiakov s ŠVVP, plán zasadnutí 

pepagogických rád, pracovných porád, rodičovských združení, hlavné ciele a úlohy v šk. roku 

sú podrobné rozpracované v Pláne práce školy na aktuálny školský rok. 

 

10. Skratky predmetov: 

- skratky predmetov a krúžkov sú použité z http://www.uips.sk/ciselniky/ine-ciselniky. 

 

11. Spôsob vedenia pedagogickej dokumentácie. 

- viz. interný predpis 007/2014 

 

12. Špecializovaná trieda 

Škola v šk. roku 2021/2022 zriaďuje so súhlasom zriaďovateľa podľa odseku 11 § 29 zákona 

č.245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov špecializovanú triedu pre žiakov 2.ročníka. 

Trieda má označenie II.B. V triede je 7 žiakov(5ch+2d).  V špecializovanej triede sa 

vzdelávajú žiaci, ktorí nemajú predpoklad úspešne zvládnuť obsah vzdelávania príslušného 

ročníka. Žiakov do špecializovanej triedy zaradil riaditeľ školy na návrh triedneho učiteľa po 

vyjadrení výchovného poradcu a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka na 

nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden školský rok. Ak počet žiakov v špecializovanej 

triede klesne na menej ako štyroch žiakov, trieda sa zruší. Prehodnocovanie potreby 

vzdelávania žiakov v tejto  triede sa uskutoční 1x za štvrťrok. 

Školský RUP je pre túto triedu je zhodný so štátnym RUP pre druhý ročník. Voliteľné hodiny 

sú použité takto: 

1 hodina – MAT 

2 hodiny – SJL 

Učebné osnovy jednotlivých predmetov v tomto ročníku sú zhodné s vzdelávacími 

štandardami pre jednotlivé predmety v druhom ročníku. Učebné osnovy si môžete stiahnuť 

https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-

1.stupen-zs/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uips.sk/ciselniky/ine-ciselniky
https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-1.stupen-zs/
https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-1.stupen-zs/
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Šk. rok 2022/23 

1.  V šk. roku 2022/2023 škola pokračuje v týchto projektoch: 

    a) Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovanie sociálno-patologických javov    

v školskom prostredí. 

    b) Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania. 

    c) Odborné učebne – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Slovenská   

Kajňa 54 

    d)Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov.     

 

2. Riaditeľ školy v šk. roku 2022/2023  stanovuje začiatok vyučovania podľa odseku 1 §2 

vyhlášky č. 223/2022 Z.z. v znení neskorších predpisov na 7.45 hod. 

 

3. Riaditeľ školy v šk. roku 2022/2023 podľa odseku 7 §2 vyhlášky č. 223/2022 Z.z. v znení 

neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy určuje poradie 

a dĺžku prestávok takto:  

  1.h 7.45h – 8.30h     → 1.prestávka             8.30h – 8.40h 

  2.h 8.40h – 9.25h     → 2.prestávka veľká  9.25h – 9.45h 

  3.h 9.45h – 10.30h   → 3.prestávka         10.30h – 10.40h 

  4.h 10.40h – 11.25h → 4. prestávka       11.25h – 11.35h 

  5.h 11.35h – 12.20h → 5.prestávka       12.20h – 12.30h 

  6.h 12.30h – 13.15h → 6.prestávka       13.15h – 13.45h 

  7.h 13.45h – 14.30h  

 

4. Žiaci na prvom stupni ZŠ v 1. až 4.ročníku sa vzdelávajú podľa inovovaného ŠkVP 

nadväzujúceho na záväzný inovovaný ŠVP. Učebné plány v 1.až 4.ročníku sú zostavené podľa 

štátnych Rámcových učebných  plánov – platných od 1.9.2015. Schválilo ich Ministerstvo 

školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 6. februára 2015 pod číslom 2015-

5129/1758:1-10A0 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie s 

vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2015,  

 Dodatku č.2 schváleného  Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej 

republiky dňa 21.7.2017 pod číslom 2017-11532/34276:1-10A0 s účinnosťou od 1. septembra 

2017, v bode č.1 s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2019/2020  
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 Dodatku č. 3 k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-

10A0. 

Dodatku č. 7 k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 29. 6. 2020 pod číslom 2020/13534:1–A2110 ako 

súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s vyučovaním jazykom 

slovenským,... 

Dodatok č. 9 k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 a 

číslom 2015-5129/5980:2-10A0 s platnosťou od 1. 9. 2015 

Dodatku č.11 ktorým došlo k zmene a zosúladeniu štátnych vzdelávacích programov pre 

primárne a nižšie stredné vzdelávanie a rámcových učebných plánov pre ZŠ s vyučovacím 

jazykom slovenským, pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a pre ZŠ s 

vyučovaním jazyka národnostnej menšiny so znením školského zákona a vyhlášky o základnej 

škole; schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod 

číslom 2022/10162:2-A2140. 

 

5. Vyučovacia hodina má 45 minút.  

 

6. Na hodinách TSV sa v ročníku žiaci a žiačky vyučujú spoločne. 

 

7. Vyučovanie NBV a ETV: 

    V I.tr až IV.tr sa žiaci vyučujú  NBV  v alternácii s ETV. Keďže žiakov, ktorí sa prihlásili na 

vyučovanie ETV v týchto triedach je menej ako 12( spolu 17 žiakov), sú žiaci z týchto tried pri 

vyučovaní ETV spojení do jednej skupiny: 

I.tr(3 žiaci) + II.tr(2žiaci) + III.A(8žiakov) + IV.tr(4 žiaci)– spolu 17 žiakov, 

Na vyučovanie NBV sa žiaci spájajú do jednej skupiny len z III.A(7+1 žiakov) 

a IV.tr(12žiakov) – spolu 20 žiakov do skupín nespájajú.  

Podľa ods.1  §3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 223/2022 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. 

 

8.  Individuálne integrovaní žiaci:      
 

    a) žiaci s VPU  

      - III.A – 1 žiak 

Žiak sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho plánu. Rámcový učebný plán 

integrovaných žiakov s VPU je zhodný s RUP intaktných žiakov danej triedy. Tento plán je na 

základe odporúčania CPPPaP v rámci voliteľných hodín doplnený o vyučovací predmet RŠF  
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(Rozvíjanie špecifických funkcií), ktorý je súčasťou vzdelávacej oblasti 

„Špeciálnopedagogická podpora“. 

Predmet špeciálnopedagogickej podpory – RŠF (rozvíjanie špecifických funkcií) sa bude 

vyučovať takto: 

III. A (1 žiak) – RŠF - obsah stimulácie a pracovných listov bude vychádzať z aktuálne 

preberaného učiva a bude súčasťou predmetov MAT a SJL. 

   b) žiačka so sluchovým postihnutím 

Žiačka postupuje podľa individuálneho programu. Rámcový učebný plán integrovanej žiačky 

so SP je zhodný s RUP intaktných žiakov danej    triedy.  Na základe odporúčania CŠPP 

(surdopéda) súčasťou tohto plánu v rámci voliteľných hodín by mal byť aj vyučovací predmet 

ILI (Individuálna logopedická intervencia), ktorý je súčasťou vzdelávacej oblasti 

„Špeciálnopedagogická podpora“.      

   II.trieda – 1 žiačka 

V šk. r. 2022/2023 sme nedokázali zabezpečiť kvalifikovaného učiteľa na vyučovací predmet 

ILI. Po konzultáciách a dohode so surdopédom  danej žiačky sa tento predmet v tomto 

školskom roku vyučovať nebude. Na základe odporúčania surdopéda budeme žiačku pravidelne 

diagnostikovať a akékoľvek zmeny, problémy vo vzdelávaní budeme riešiť so surdopédom 

a následne budeme postupovať podľa jeho odporúčaní.  

c) žiaci s mentálnym postihnutím – Variant A 

- tento školský rok nemáme takýchto žiakov 

c) žiaci zo SZP: 

- II.tr – 3 žiaci 

- III.A  - 7 žiaci 

- IV.trieda – 2 žiaci 

Žiaci nemajú vypísaní „Návrh“ a ani nepostupujú podľa IVVP. Učitelia pri ich edukácii 

využívajú odporúčania CPPPaP. 

 

9. Podrobná organizácia školy v šk. roku 2022/2023,špecifické ciele v šk. roku 2022/2023, 

plány MZ, ŠKD, výchovného poradcu a koordinátora pre žiakov s ŠVVP, plán zasadnutí 

pepagogických rád, pracovných porád, rodičovských združení, hlavné ciele a úlohy v šk. roku 

sú podrobné rozpracované v Pláne práce školy na aktuálny školský rok. 

 

10. Skratky predmetov: 

- skratky predmetov a krúžkov sú použité z http://www.uips.sk/ciselniky/ine-ciselniky. 

 

11. Spôsob vedenia pedagogickej dokumentácie. 

- viz. interný predpis 007/2014 

 

 

 

http://www.uips.sk/ciselniky/ine-ciselniky
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VIII. Prílohy 

Príloha č.1   Učebné osnovy predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Príloha č.2   Učebné osnovy predmetu Anglický jazyk 

Príloha č.3   Učebné osnovy predmetu Informatika 

Príloha č.4   Učebné osnovy predmetu Prírodoveda 

Príloha č.5   Učebné osnovy predmetu Prvouka 

Príloha č.6   Učebné osnovy predmetu Vlastiveda 

Príloha č.7   Učebné osnovy predmetu Etická výchova 

Príloha č.8   Učebné osnovy predmetu Náboženská výchova – Katolícka cirkev 

Príloha č.9   Učebné osnovy predmetu Pracovné vyučovanie 

Príloha č.10 Učebné osnovy predmetu Hudobná výchova 

Príloha č.11 Učebné osnovy predmetu Výtvarná výchova  

Príloha č.12 Učebné osnovy predmetu Telesná a športová výchova 

 

V šk. roku 2022/2023 škola realizuje tieto ďalšie programy a koncepcie, ktoré tvoria súčasť 

iŠkVP  a tvoria samostatné prílohy:  
 

Príloha A:       Koncepcia enviromentálnej výchovy. 

Príloha B:        Koncepcia globálneho vzdelávania. 

Príloha C:       Koncepcia prevencie šikanovania. 

Príloha D:       Koncepcia vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných 

financií. 

Príloha E:       Koncepcia implementácie stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti na ZŠ. 

Príloha F:        Koncepcia prevencie drogových závislostí. 

Príloha G:       Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

Príloha H:        Projekt škola podporujúca zdravie. 

Príloha CH:     Koncepcia ľudských práv a práv dieťaťa. 

Príloha I:       Boj proti obchodovaniu s ľuďmi 

Príloha J:       Koncepcia vychádzajúca z „Národnej stratégie na ochranu detí pred  

násilím. 

Príloha K:       Koncepcia vychádzajúca z „Národnej koncepcie ochrany detí 

v digitálnom priestore. 

Príloha L:        Koncepcia - Národný akčný plán na prevenciu obezity 

Príloha M:     Koncepcia Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia 

a boja proti chudobe 

Príloha N:  Koncepcia vychádzajúca z Národný program rozvoja výchovy 

a vzdelávania. Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko 2018 – 2027“ 

Príloha O:      Koncepcia vychádzajúca  z „Vecného a časového plánu opatrení na 

zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom meraní žiakov OECD – 

v štúdií PISA „ 

Príloha P:    Koncepcia výchovy a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu 
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Dodatok č.1 

Prerokovaný na PR dňa: 31.08.2022 

Schválený na RŠ dňa: 31.08.2022 

Prerokovaný so zriaďovateľom dňa: ............................. 

 

1.Na základe Dodatku č. 11, ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE 

PRIMÁRNE VZDELÁVANIE (1. stupeň základnej školy schválený Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 

s platnosťou od 1. 9. 2015), schváleným Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 18. 7. 2022 pod číslom 2022/10162:2-A2140 ako súčasť Štátneho 

vzdelávacieho programu pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie s účinnosťou od 1. 

septembra 2022 sa mení iŠkVP takto: 

A) Predmet SJL – 2. ročník - boli potrebné úpravy v iŠVP. Z iŠkVP bolo vo vzdelávacom 

štandarde pre 2. ročník v predmete SJL vyňaté učivo o neúplnej vete.  

 

B) v  II. kapitole iŠkVP sa pridáva podkapitola s označením „2.10 Vyučovací jazyk“ 

a pridáva sa nasledovný text podkapitoly: 

Výchovno-vzdelávacím jazykom je vyučovací jazyk a výchovný jazyk. 

Vyučovacím jazykom v škole a výchovným jazykom v ŠKD je štátny jazyk. 

Výchova a vzdelávanie podľa jednotlivých predmetov sa uskutočňuje v slovenskom jazyku 

alebo v jazyku národnostnej menšiny. 

 

C) kapitola V. sa mení na kapitolu V.A. Za kapitolou V.A sa vsúva nová kapitola 

s označením „V.B Osobitosti výchovy a vzdelávania cudzincov“, ktorá znie takto: 

Deťom cudzincov, ktoré sa vzdelávajú v základnej škole sa zabezpečuje na odstránenie 

jazykovej bariéry jazykový kurz štátneho jazyka. Počas ich adaptačného obdobia v čase 

osvojovania si vyučovacieho jazyka sa pri ich hodnotení a klasifikácii odporúča postupovať 

podľa zákona a metodického pokynu na hodnotenie žiakov základnej školy.( čl. 11 

Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy v znení metodického 

pokynu č. 40/2021) 

 

D) v podkapitole „2.6 Organizačné formy vyučovania“ sa za poslednou vetou pridáva  

odsek v tomto znení: 

Výchova a vzdelávanie sa na prvom stupni základnej školy organizuje dennou formou. 

Denná forma štúdia sa môže uskutočňovať aj ako dištančná: 

• v celom rozsahu vzdelávania zabezpečovaného školou pre žiakov, ktorí plnia povinnú 

školskú dochádzku individuálnym vzdelávaním, preto, že ich zdravotný stav neumožňuje 

účasť na vzdelávaní v škole alebo preto, že boli vzatí do väzby alebo sú vo výkone trestu 
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odňatia slobody; 

• v rozsahu podľa rozhodnutia riaditeľa školy pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú 

 

dochádzku podľa individuálneho učebného plánu; 

• v rozsahu podľa odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie pre žiakov so 

špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú vzdelávaní podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu alebo ktorí sú žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním; 

• v rozsahu podľa rozhodnutia riaditeľa školy, ministra školstva alebo inej oprávnenej osoby 

v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu pre všetkých žiakov; 

• v rozsahu nevyhnutne potrebnom, najviac však 1 mesiac, z dôvodu havárie v budove školy 

alebo rekonštrukcie budovy školy.“ 

 

E) v kapitole II. sa pridáva podkapitola 2.10 „Charakteristika odboru vzdelávania a 

jeho dĺžka“ a do nej sa vkladá tento text: 

Primárne vzdelávanie poskytuje základy všeobecného vzdelania, osvojenie si elementárnej 

gramotnosti a kompetencií nevyhnutných pre ďalšie vzdelávanie. Formuje a rozvíja charakter 

žiaka v súlade s etickými hodnotami. Primárne vzdelávanie – prvý stupeň základnej školy 

tvorí 1. – 4. ročník základnej školy. 

 

F) upravuje sa  kapitola V. takto: 

 

a) do úvodnej časti sa za poslednú vetu vkladá tento text: 

Základná škola vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným 

znevýhodnením v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania a odporúčaniami zariadenia 

poradenstva a prevencie a v spolupráci so školským podporným tímom. Škola zabezpečí 

najmä: 

● odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky zodpovedajúce 

individuálnym potrebám žiaka so zdravotným znevýhodnením a tiež systematickú spoluprácu 

školy so zariadením poradenstva a prevencie alebo špeciálnou školou(CŠPP); 

 vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý upravuje jednotlivé časti 

školského vzdelávacieho programu podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka, 

najmä obsah, metódy, formy alebo spôsoby hodnotenia a spoluprácu so zákonným zástupcom 

a pedagogickými a/alebo odbornými zamestnancami; 

● uplatňovanie špecifických foriem komunikácie (slovenský posunkový jazyk, Braillovo 

písmo), alternatívnej a augmentatívnej komunikácie, prípadne iných jazykov a prostriedkov 

komunikácie; 

● využívanie rôznych odporúčaných foriem špecifickej pedagogickej a odbornej podpory 

a intervencie, ktoré podľa individuálnych potrieb žiaka môžu (ale nemusia) zahŕňať aj 

využívanie disponibilných hodín na výučbu špecifických vyučovacích predmetov2, a/alebo na 

individuálne alebo skupinové vyučovanie v predmetoch, v ktorých sa žiak vzdeláva podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu; 

● vyučovanie za pomoci ďalšieho pedagogického alebo odborného zamestnanca, 
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individuálne alebo v skupinách na vyučovaní, prednostne v triede spolu s ostatnými žiakmi 

alebo mimo triedy, pričom obsah, formy a postup vyučovania sa konzultuje s príslušným 

učiteľom; 

● možnosť učiteľom flexibilne prispôsobiť rozsah a štruktúru vyučovacej hodiny 

zohľadňujúc momentálny psychický stav, správanie a potreby žiakov, ktoré sú dôsledkom ich 

zdravotného znevýhodnenia; 

● podmienky pre komplexný rozvoj osobnosti žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

Tieto podporné opatrenia je škola povinná zabezpečiť, okrem prípadov, ak to vzhľadom 

na jej podmienky preukázateľne nie je možné. 

Žiak so zdravotným znevýhodnením sa vzdeláva podľa školského vzdelávacieho programu 

a učebného plánu školy. Ak špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby neumožňujú žiakovi 

so zdravotným znevýhodnením, aby sa vzdelával podľa školského vzdelávacieho 

programu školy, žiak sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 

Individuálny vzdelávací program žiaka so zdravotným znevýhodnením vypracováva v súlade 

s  odporúčaniami zariadenia poradenstva a prevencie a s informovaným súhlasom zákonného 

zástupcu žiaka pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy v spolupráci so 

školským špeciálnym pedagógom, pedagogickým asistentom a odborným zamestnancom 

školy, prípadne aj s ostatnými vyučujúcimi. Pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho 

programu nie je potrebné doslovne postupovať podľa vzdelávacích programov pre 

žiakov so zdravotným znevýhodnením, keďže rozmanitosť potrieb a charakteristík žiakov s 

jedným druhom zdravotného znevýhodnenia je veľmi veľká. Je potrebné prihliadať primárne 

na individuálne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby konkrétneho žiaka. 

 

b) vkladá sa nová podkapitola s označením „V.0 Osobitosti výchovy a vzdelávania 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s princípmi 

inkluzívneho vzdelávania“ 

Zohľadňovanie individuálnych potrieb žiaka sa realizuje s cieľom zabezpečiť rovnocenný 

prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj jeho schopností a osobností a s cieľom dosiahnuť 

primeraný stupeň vzdelania a jeho primerané začlenenie do spoločnosti. 

Na podporu výchovy a vzdelávania žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

škola zabezpečí najmä: 

a) včasnú pedagogickú diagnostiku a v nadväznosti na jej závery v spolupráci s príslušným 

zariadením poradenstva a prevencie odbornú diagnostiku (špeciálnopedagogickú, 

liečebnopedagogickú, sociálno-pedagogickú, logopedickú, psychologickú, medicínsku) 

diagnostiku, vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu (ak je potrebné), 

individuálnu a skupinovú prácu, používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania, úpravu 

vzdelávacích cieľov a obsahu, uplatňovanie rozličných foriem hodnotenia, aplikáciu 

špecifických a alternatívnych foriem komunikácie, prípadne iných jazykov a prostriedkov 

komunikácie, spoluprácu s rodičmi a ďalšie, v závislosti od individuálnej potreby 

konkrétneho žiaka; 

b) materiálne vybavenie, ktoré zahŕňa špeciálne edukačné publikácie, špeciálne vyučovacie 

pomôcky, kompenzačné pomôcky, prístroje, digitálne technológie, úpravu prostredia, 
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prípadne špeciálne miestnosti a učebne; 

c) odborný prístup pedagogických a odborných zamestnancov, školského podporného tímu 

a zariadení poradenstva a prevencie, podporu pedagogického asistenta; 

d) akceptujúce školské prostredie a programy v triedach a školách, ktoré sú zamerané na 

formovanie pozitívnych postojov k ľuďom s odlišnosťou a znevýhodnením; 

e) odbornú prípravu pedagogických a odborných zamestnancov; 

 

f) finančné zdroje na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a personálnych 

podmienok. 

Tieto podporné opatrenia je škola povinná zabezpečiť, okrem prípadov, ak to vzhľadom na jej 

podmienky preukázateľne nie je možné. 

 

G) v kapitole III. sa k poznámkam RUP pridáva poznámka: 

Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje 

spravidla podľa priestorových, personálnych a finančných podmienok školy, podľa charakteru 

činnosti žiakov, podľa náročnosti predmetu s ohľadom na požiadavky ochrany zdravia 

a bezpečnosti práce. Škola v „Poznámkach“ k danému školskému roku uvedie konkrétne 

delenie tried v jednotlivých ročníkoch a na jednotlivých predmetoch. 

 

2. Zmena znenia 6.1.2 vyžiadaná skúsenosťami, požiadavkami rodičov a učiteľov v šk. 

roku 2021/22: 

 

Kapitola 6.1.2 Systém hodnotenia a klasifikácie jednotlivých predmetov – I. stupeň 

 (pôvodné znenie sa ruší a nahrádza týmto textom) 

Všeobecné kritériá hodnotenia žiakov primárneho vzdelávania 

Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s výchovno-vzdelávacími 

požiadavkami vzdelávacích programov, požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií, 

učebnými plánmi, učebnými osnovami a výkonovými štandardami Štátneho vzdelávacieho 

programu, podľa Metodického pokynu c.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a súhrnné hodnotenie, pričom 

žiak má zvládnuť učivo predpísané Štátnym vzdelávacím programom. 

- priebežné hodnotenie – hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka, 

- súhrnné hodnotenie – uskutočňuje sa na konci 1. a 2. polroka v školskom roku a má čo 

najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň vedomostí v danom predmete, pričom sa prihliada na 

systematickosť práce počas celého obdobia. 

Metódy, formy a prostriedky získavania podkladov na hodnotenie výchovno-vzdelávacích 

výsledkov žiakov: 

- sústavné sledovanie výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie, 
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- počas celého roka priebežne hodnotiť známkou alebo pochvalou aktivitu žiakov na hodinách, 

- práca na dobrovoľných úlohách, tvorivosť a vlastné námety žiakov na spestrenie vyučovacích 

hodín. 

V 1. - 4. ročníku sú žiaci klasifikovaní známkou. 

Žiaci píšu písomné práce, ktoré zostavujú učitelia príslušných predmetov v súlade s prebraným 

učivom. Hodnotené sú bodovo – percentuálnou stupnicou uvedenou nižšie. Vhodnosť zadaní 

prác je prehodnotená na zasadnutiach MZ. 

Pri výbere formy hodnotenia formou klasifikácie sa prospech žiakov v jednotlivých predmetov 

klasifikuje stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný. 

Hodnotenie výkonov žiakov v jednotlivých predmetoch a prevod percentuálneho hodnotenia 

na známky primárneho vzdelávania: 

100 – 90 % výborný (1) 

89 – 75 % chválitebný (2) 

74 – 50 % dobrý (3) 

49 – 30 % dostatočný (4) 

29 – 0 % nedostatočný (5) 

 

 

Kritéria hodnotenia v jednotlivých ročníkoch a predmetoch 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia – známkou 

Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov: 

0 – 1 chyba = 1 

2 – 4 chyby = 2 

5 – 7 chýb = 3 

8 – 10 chýb = 4 

11 a viac chýb = 5 

 

Kritéria hodnotenia: 

2. ročník 
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- DIKTÁTY: 1. diktát zameraný na opakovanie učiva 1. ročníka ZŠ (2. polrok).       

Rozsah: 10 – 15 plnovýznamových slov. 

- PÍSANIE: tvary písmen, písanie slov, viet, odpis písaného textu a prepis tlačeného textu 

(minimálne 4 známky za hodnotiace obdobie). 

- ČÍTANIE: žiaci sú ústne skúšaní z čítania, ktoré je zamerané na techniku čítania a 

porozumenie textu (minimálne 4 známky za hodnotiace obdobie), prednes básne 

minimálne 1-krát za hodnotiace obdobie. 

- HODNOTIACI TEST: zameraný na polročné a celoročné opakovanie učiva. 

Delenie známok v klasifikačnom hárku v 1. ročníku SJL:  diktáty, čítanie/prednes, písanie, 

hodnotiaci test 

 

2. ročník 

- DIKTÁTY: počet diktátov: 10. počet slov v diktáte: 20 – 30 plnovýznamových slov. 

zameranie diktátov uvedené v pláne MZ, 

- ČÍTANIE: žiaci sú minimálne 4-krát za polrok ústne skúšaní z čítania, ktoré je zamerané na 

techniku čítania a porozumenie textu, naučiť sa minimálne jednu báseň spamäti v danom 

polroku 

- KONTROLNÉ PRÁCE: po prebratí tematického celku, 

- ROZCVIČKY: počas školského roka budú zadávané krátke rozcvičky podľa potreby na 

overenie preberaného učiva. Rozcvičky budú klasifikované známkou (minimálne 2 za 

hodnotiace obdobie). 

- HODNOTIACI TEST:  zameraný  na vstupné,  polročné a celoročné opakovanie učiva. 

Delenie známok v klasifikačnom hárku v 2. ročníku SJL:  diktáty, čítanie/prednes, 

kontrolné práce, hodnotiaci test, rozcvičky 

 

3. ročník 

- DIKTÁTY: počet diktátov: 10. počet slov v diktáte: 30 – 40 plnovýznamových slov. 

zameranie diktátov uvedené v pláne MZ, 

- ÚSTNA ODPOVEĎ: každý žiak bude 1-krát za polrok vyskúšaný ústne z prebraných 

gramatických a literárnych pojmov, 

-  KONTROLNÉ PRÁCE: po prebratí tematického celku, 

- HODNOTIACI TEST: zameraný na vstupné, polročné a záverečné opakovanie učiva, 
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- SLOH – napísať jednu slohovú prácu podľa výberu (list, rozprávanie, opis) za hodnotiace 

obdobie 

- ČÍTANIE – žiaci sú ústne skúšaní z čítania, ktoré je zamerané na techniku čítania a 

porozumenie textu, minimálne 3 - krát za hodnotiace obdobie, predniesť spamäti 1 báseň za 

hodnotiace obdobie, každý žiak bude 1-krát za polrok hodnotený známkou z reprodukcie textu 

(umelecký alebo náučný text), spracovaný čitateľský denník, 

- ROZCVIČKY: počas školského roka budú zadávané krátke rozcvičky podľa potreby na 

overenie preberaného učiva. Rozcvičky budú klasifikované známkou (minimálne 2 za 

hodnotiace obdobie). 

Delenie známok v klasifikačnom hárku v 3. ročníku SJL:  diktáty, ústna odpoveď, sloh, 

čítanie/prednes/reprodukcia, kontrolné práce, rozcvičky, hodnotiaci test 

 

4. ročník 

- DIKTÁTY: počet diktátov: 10. počet slov v diktáte: 30 – 40 plnovýznamových slov. 

zameranie diktátov uvedené v pláne MZ, 

- ÚSTNA ODPOVEĎ: každý žiak bude 1-krát za polrok vyskúšaný ústne z prebraných 

gramatických a literárnych pojmov, 

-  KONTROLNÉ PRÁCE: po prebratí tematického celku, 

- HODNOTIACI TEST: zameraný na vstupné, polročné a záverečné opakovanie učiva, 

- SLOH – napísať jednu slohovú prácu podľa výberu (list, rozprávanie, opis) za hodnotiace 

obdobie 

- ČÍTANIE – žiaci sú ústne skúšaní z čítania, ktoré je zamerané na techniku čítania a 

porozumenie textu, minimálne 3 - krát za hodnotiace obdobie, predniesť spamäti 1 báseň za 

hodnotiace obdobie, každý žiak bude 1-krát za polrok hodnotený známkou z reprodukcie textu 

(umelecký alebo náučný text), spracovaný čitateľský denník, 

- ROZCVIČKY: počas školského roka budú zadávané krátke rozcvičky podľa potreby na 

overenie preberaného učiva. Rozcvičky budú klasifikované známkou (minimálne 2 za 

hodnotiace obdobie). 

Delenie známok v klasifikačnom hárku: diktáty, ústna odpoveď, sloh, 

čítanie/prednes/reprodukcia, kontrolné práce, rozcvičky, hodnotiaci test 
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Zábavná angličtina 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia – známkou 

1. a 2. ročník 

Hodnotenie na hodinách anglického jazyka je potrebné vnímať nielen ako nástroj merania 

progresu žiaka, ale aj ako silný motivačný nástroj. Prvé skúsenosti žiaka s anglickým jazykom 

by mali byt spojené prevažne s pozitívnym vnímaním cudzieho jazyka. 

 

Kritéria hodnotenia: 

- aktivita na hodinách – 1 známka za hodnotiace obdobie,, 

- domáca príprava, 

- 1 anglická pieseň, 

- slovná zásoba – 2 známky za hodnotiace obdobie 

Delenie známok v klasifikačnom hárku: aktivita na hodine, slovná zásoba 

 

Anglický jazyk 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia – známkou 

3. a 4. ročník 

Na vyučovacích hodinách cudzieho jazyka budeme ako podklady na hodnotenie a klasifikáciu 

výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka používať najmä tieto metódy, formy a prostriedky: 

Kritéria hodnotenia: 

- výkon žiaka na vyučovaní - aktivita alebo pasivita žiaka, tvorivosť a pripravenosť žiaka na 

vyučovaciu hodinu, domáce úlohy, 

- písomné previerky - testy raz za štvrťrok, písomné práce na slovnú zásobu po prebratí každej 

lekcie, 

 - učiteľ hodnotí u žiaka prácu s textom: čítanie a preklad, porozumenie obsahu, odpovede na 

otázky, vyhľadanie informácií z textu a ich spracovanie, 

- 2 projekty počas polroka, 

- 1 anglická pieseň. 

Kritériá hodnotenia projektov: 

-obsah, výstižnosť, grafickú časť, textovú časť,  

- či spĺňa stanovené kritériá, 

- sprievodné slovo k projektu, rôznorodosť využitých zdrojov informácií, 



                      Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa 

Inovovaný školský vzdelávací program 

Projekty sú hodnotené známkou. 

Delenie známok v klasifikačnom hárku: písomné práce, ústna odpoveď/slovná zásoba, 

projekty 

 

Matematika 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia - známkou 

 

Kritériá hodnotenia: 

1. ročník 

- KONTROLNÉ PRÁCE: po prebratí tematického celku 

- GEOMETRIA: minimálne 2 známky za hodnotiace obdobie z prebraných tém  

- ROZCVIČKY: počas celého školského roka budú vedomosti žiakov priebežne overované 

rozcvičkami,  

- HODNOTIACI TEST: zameraný na  polročné a záverečné opakovanie učiva, 

Delenie známok v klasifikačnom hárku: kontrolné práce, hodnotiaci test, geometria, 

rozcvičky 

 

2.- 4. ročník 

- KONTROLNÉ PRÁCE: po prebratí tematického celku 

- GEOMETRIA: minimálne 2 známky za hodnotiace obdobie z prebraných tém  

- ROZCVIČKY: počas celého školského roka budú vedomosti žiakov priebežne overované 

rozcvičkami,  

- HODNOTIACI TEST: zameraný na  vstupné, polročné a záverečné opakovanie učiva, 

Delenie známok v klasifikačnom hárku: kontrolné práce, hodnotiaci test, geometria, 

rozcvičky 

 

Prvouka 

1.- 2. ročník 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia - známkou 

 

Kritériá hodnotenia: 

1. a 2. ročník          
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-  PROJEKT: 1 projekt za polrok                    

- KONTROLNÉ PRÁCE: 1 kontrolná práca po prebratí tematického celku      

  

- aktivita na hodine 

Delenie známok v klasifikačnom hárku: kontrolná práca, aktivita, projekt 

 

Prírodoveda 

3.- 4. ročník 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia - známkou 

Kritériá hodnotenia: 

- Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na 

samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Dôležité je tiež hodnotiť stupeň 

komunikácie a schopnosť samostatnej prezentácie svojej práce.  

- Priebežne sa hodnotí záujem žiaka o daný predmet a aktivita na vyučovacích hodinách. 

3. a 4. ročník      

- KONTROLNÁ PRÁCA: po tematickom celku 

- ÚSTNA ODPOVEĎ: 1-krát ústna odpoveď za hodnotiace obdobie    

 - 1 projekt  

- HODNOTIACE TESTY: zameraný na  vstupné, polročné a záverečné opakovanie učiva, 

  

Delenie známok v klasifikačnom hárku: kontrolná práca, ústna odpoveď,  projekt, hodnotiaci 

test 

 

Kritériá hodnotenia projektov alebo referátov: 

- obsah – dodržanie témy 

- estetické spracovanie 

- nápaditosť 

 

Vlastiveda 

3.- 4. ročník 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia - známkou 

Kritériá hodnotenia: 
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- vzťah a prístup k predmetu, schopnosť samostatne odpovedať, aktivita na vyučovaní 

- úprava a vedenie zošita 

- orientácia na mape 

- písomné práce na záver každého tematického celku 

- hodnotenie projektových úloh 

3. a 4. ročník      

- KONTROLNÁ PRÁCA: po tematickom celku 

- ÚSTNA ODPOVEĎ: 1-krát ústna odpoveď za hodnotiace obdobie    

 - 1 projekt  

- HODNOTIACE TESTY: zameraný na  vstupné, polročné a záverečné opakovanie učiva, 

  

Delenie známok v klasifikačnom hárku: kontrolná práca, ústna odpoveď,  projekt, hodnotiaci 

test 

Kritériá hodnotenia projektov alebo referátov: 

- dodržanie obsahu 

- estetické spracovanie 

- nápaditosť 

 

Výtvarná výchova 

1.- 4. ročník 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia - známkou 

 

Kritériá hodnotenia: 

- zvládnutie výtvarnej techniky, 

- originalita prevedenia, 

- snaha, 

- prístup k práci, 

- osobnostné predpoklady, 

- umelecký dojem, 

- prístup k plneniu povinností (nosenie pomôcok), 

- vytrvalosť, vynakladanie úsilia, schopnosť dokončiť prácu. 

Každému žiakovi ohodnotiť minimálne 3 práce za polrok. Hodnotenie má predovšetkým 
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pozitívne motivovať žiaka a má brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus. 

Na záver školského roka si žiaci na základe sebahodnotenia vyberú prácu, ktorú pokladajú za 

najvydarenejšiu.  

Delenie známok v klasifikačnom hárku: kresba, maľba, kombinovaná technika 

 

Telesná a športová výchova 

1.- 4. ročník 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia - známkou 

Hodnotenie má predovšetkým pozitívne motivovať žiaka a má brať ohľad na jeho schopnosti 

a možnosti. Každému žiakovi ohodnotiť minimálne 3 športové výkony za polrok. 

Kritériá hodnotenia: 

- snaha 

- osobný výkonnostný rast vo výkonnostných testoch 

- športové správanie 

- aktivita 

- kladný prístup k pohybovým aktivitám 

- prístup k plneniu povinností (nosenie cvičebných úborov) 

Delenie známok v klasifikačnom hárku: atletika, gymnastika, pohybové/loptové hry 

 

Hudobná výchova 

1.- 4. ročník 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia - známkou 

Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, jeho formujúce sa názory 

na svet, ktorý ho obklopuje, jeho estetické úsudky, snahu vzdelávať sa v hudbe a zlepšovať 

svoje 

hudobné prejavy. Pri hodnotení neklásť hlavný dôraz na spevácke výkony, ale záujem o 

predmet. 

 

Kritériá hodnotenia: 

- záujem o hudobné činnosti a o hudobné umenie v rámci vzdelávacích úloh, 

- schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch, 

- schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon spolužiakov, 
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- aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia, 

- využitie speváckych, intonačných a sluchových zručností a návykov, 

- tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských hudobných nástrojoch 

a hrou na telo. 

1. ročník   2. ročník   3. ročník    4. ročník 

1 detská hra   1 detské hra   1 ľudová pieseň  1 ľudová pieseň 

1 ľudová pieseň  1 ľudová pieseň 1 umelá pieseň  1 umelá pieseň 

1 umelá pieseň           1 umelá pieseň rytmický sprievod na    Projekt–hudobné  nástroje                                                                         

detských hudobných                    hudobná teória 

nástrojoch 

      hudobná  teória 

Delenie známok v klasifikačnom hárku 1. a 2. ročník: vokálne činnosti, inštrumentálne 

činnosti 

Delenie známok v klasifikačnom hárku  v 3. a 4. ročníku: vokálne činnosti, inštrumentálne 

činnosti, hudobná teória, projekt (č. ročník, druhý polrok) 

 

Informatika 

3.- 4. ročník 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia - známkou 

Kritériá hodnotenia: 

- osvojenie základných zručností v používaní počítača, 

- samostatnosť, 

- miera učiteľovej pomoci. 

- žiak je hodnotený za zvládnutie zadanej úlohy najmenej 2-krát počas školského roka z týchto 

tém 

 3. ročník       4. ročník 

Práca v grafickom editore    Práca v grafickom editore 

Napísať text v textovom editore   Jednoduchá prezentácia s obrázkami 

Delenie známok v klasifikačnom hárku: práca v grafickom editore, práca v textovom editore 
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Pracovné vyučovanie 

3. - 4. ročník 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia - známkou 

V predmete hodnotíme predovšetkým pozitívny vzťah k práci a zodpovednosť za kvalitu 

svojich i spoločných výsledkov práce. 

Kritériá hodnotenia: 

- osvojenie základných pracovných zručností a návykov z rôznych pracovných 

oblastiach, 

- organizácia a plánovania práce a používanie vhodných nástrojov, náradia a pomôcok 

pri práci, 

- vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh, 

- uplatňovanie tvorivosti a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a vynakladanie úsilia 

na dosiahnutie kvalitného výsledku, 

- vzťah k práci človeka, technike a životnému prostrediu. 

 

3. ročník       4. ročník 

Výrobok z textilu     Výrobok z plastových vrchnákov, plastov 

Výrobok z odpadového materiálu   Výrobok ľubovoľnej hračky - projekt 

Výrobok z papiera     Výrobok zo škatúľ, odpadového materiálu 

Delenie známok v klasifikačnom hárku v 3. ročníku: výrobok z textilu, výrobok 

z odpadového materiálu, výrobok z papiera 

Delenie známok v klasifikačnom hárku  v 4. ročníku: výrobok z plastu, výrobok 

z odpadového materiálu, projekt 

 

Etická výchova 

1.- 4. ročník 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia - známkou 

Kritériá hodnotenia: 

- schopnosť spolupracovať, 

- empatia, 

- osvojenie potrebných vedomostí, skúseností, zručností a ich tvorivú aplikáciu, 
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- snaha o rozvoj svojich kompetencií, 

- práca s pracovným zošitom, 

Delenie známok v klasifikačnom hárku: didaktické hry, práca s pracovným zošitom, aktivita 

 

 

 

 

 

 


