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Motivačný názov: Moderná škola v mikroregióne Kľakovská dolina 

 

 

 

1. vydanie 31. 8. 2022  

 

Reedícia školského vzdelávacieho programu sa vykonáva každý rok do 31. 8. po prerokovaní 

a schválení v pedagogickej rade a v rade školy. Do 31. 10. daného roka je s aktualizáciou ŠkVP 

oboznámený zriaďovateľ školy.  

 

 

 

 

 

Pečiatka                   Mgr. Iveta Tomášová                             Pečiatka                 Ing. Ján Tomáš  

                                         riaditeľka školy                                                              starosta obce 
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Názov vzdelávacieho programu 

Moderná škola v mikroregióne Kľakovská dolina 

 

Názov školy a adresa 

Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

Názov zriaďovateľa školy 

Obec Župkov, Župkov 12, 966 71 Župkov 

 

Platnosť programu 

1. september 2022 

 

1. Charakteristika školy 

 

Naša škola sídli v obci Župkov, ktorá je vstupnou bránou do Kľakovskej doliny. Od 1. 

júla 2002 sme nadobudli právnu subjektivitu a 1. januára 2008 sme sa na základe rozhodnutia 

MŠ SR zlúčili s materskou školou, čím sa vytvoril subjekt  Základná škola s materskou školou 

Župkov. Súčasťou ZŠ s MŠ sa od tohto dňa stala aj školská jedáleň. S účinnosťou od 1. 

septembra 2022 bol našej škole udelený čestný názov –  Základná škola s materskou školou 

Miroslava Bielika. 

Sme štátnou plnoorganizovanou výchovno-vzdelávacou inštitúciou s 1. – 9. ročníkom. 

Vyučovacím jazykom školy je slovenský jazyk. 

V súčasnosti máme zriadených 10 kmeňových tried. Okrem nich máme zriadené 

odborné učebne, a to počítačovú učebňu, jazykovú učebňu, audiovizuálnu učebňu, školskú 

knižnicu, chemicko-biologické laboratórium a učebňu techniky. Súčasťou školy je školský klub 

detí, materská škola so samostatným vchodom a školská jedáleň v samostatnej budove. 

Budova školy má prízemie, 1. poschodie a 2. poschodie. Na prízemí sa nachádzajú šatne, 

sklad čistiacich potrieb, vodáreň, jazyková učebňa, chemicko-biologické laboratórium, školská 

kuchynka, odborná učebňa techniky, sklad na pomôcky, sklad na učebnice, archív a kotolňa s 

priľahlými menšími miestnosťami. Cez prízemie je suchý vstup do materskej školy. Na 1. 

poschodí sa nachádza riaditeľňa, kancelária, počítačová učebňa, zborovňa, 3 triedy a 
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dievčenské i chlapčenské WC. Na 2. poschodí sa nachádza 8 tried, školský klub detí vytvorený 

v triede/triedach 1. stupňa, obvykle je to v 1. alebo v 2. ročníku, audiovizuálna učebňa, 

miestnosť pre inkluzívny tím, sklad upratovačky a dievčenské i chlapčenské WC. 

V rokoch 2009 – 2010 prešla škola rekonštrukciou, na ktorú získala obec Župkov 

finančné prostriedky z EÚ a štátneho rozpočtu cez Ministerstvo výstavby a regionálneho 

rozvoja SR s názvom Moderná Základná škola v obci Župkov prostredníctvom prestavby, 

modernizácie, zateplenia a vybavenia. 

V rokoch 2009 – 2011 škola implementovala projekt prostredníctvom OP Vzdelávanie 

s názvom Moderná škola v mikroregióne Kľakovská dolina v hodnote 107 000 EUR. V októbri 

2011 získala škola cenu EUROPROJEKT 2011 za úspešné implementovanie projektu. 

V rokoch 2014 – 2015 škola implementovala projekt ACC03028 cez Úrad vlády SR, 

financovaný z EHP a štátneho rozpočtu s názvom „Modernizácia učebných osnov o manažment 

dažďových vôd v areáli ZŠ Župkov“ v hodnote 40 000 EUR. Prostredníctvom projektu škola 

vybudovala 6 adaptačných opatrení: dažďový rezervoár s nízkou fontánou, podzemný zásobník 

o veľkosti 13 000 litrov s filtračnou sadou, nadzemné nádrže na kvapkovú závlahu, 

vybudovanie dažďovej záhrady, vybudovanie vegetačnej steny z popínavých rastlín, 

vybudovanie meteorologickej stanice. 

V rokoch 2019 – 2022 škola implementovala projekt prostredníctvom OP Ľudské zdroje 

s názvom Od textov k činom v hodnote 103 000 EUR.  Projekt bol zameraný na podporu 

rozvoja čitateľskej, matematickej, environmentálnej a finančnej gramotnosti žiakov.  

Škola vypracováva a v prípade úspešnosti implementuje aj iné projekty vyhlasované MŠVVaŠ 

SR a inými inštitúciami a organizáciami. 

Naša škola sa nachádza v peknom prírodnom prostredí, s výhľadom na pohorie Vtáčnik, 

obklopená z oboch strán zmiešanými lesmi s prevahou listnatých stromov. 

Základnú školu s materskou školou  Miroslava Bielika, Župkov 18 navštevujú žiaci od 

6 – 15 rokov z celej Kľakovskej doliny – z obcí Kľak, Ostrý Grúň, Hrabičov, Župkov, Horné 

Hámre, Píla a Veľké Pole. V prípade záujmu rodičov prijímame žiakov na vzdelávanie aj z 

iných obcí, miest. 

Žiaci z okolitých obcí dochádzajú do školy a odchádzajú z nej pravidelnými 

autobusovými linkami. Školské vyučovanie sme prispôsobili žiakom tak, aby im nevznikli 

zbytočné časové prestoje ako na začiatku vyučovania, tak aj pri odchode domov po vyučovaní, 

prípadne na navštevovanie záujmových útvarov, ktoré ponúkajú iné organizácie, napr. CVČ, 

ZUŠ, športové kluby, atď. 
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Školu navštevujú bežní žiaci i žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Škola vytvára podmienky na vzdelávanie aj 

nadaným a talentovaným žiakom. 

 

2. Vymedzenie cieľov školy a poslania výchovy a vzdelávania  

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť školy smerujeme k vytváraniu základov funkčnej 

gramotnosti prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií.  

Ciele školy vychádzajú z platných základných pedagogických dokumentov – Štátneho 

vzdelávacieho programu, učebných osnov, vzdelávacích štandardov, filozofie školy, 

strategických zámerov školy, vlastnej koncepcie vedenia školy:  

• Rozvíjať kognitívne schopnosti žiakov aktívnym riešením problémov samostatne, v 

skupinách, v tíme a vytvoriť tak u nich základy pre tvorivé a kritické myslenie.  

• Rozvíjať sociálne kompetencie s dôrazom na kultivovanú komunikáciu a podporovať 

prosociálne správanie žiakov.  

• Vytvárať podnetné podmienky na rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti jazykových 

a komunikačných schopností a spôsobilostí a informačno-komunikačných technológií.  

• Viesť žiakov k využívaniu efektívnych stratégií učenia sa pri poznaní svojich 

predpokladov.  

• Umožniť žiakom nadobudnutie kompetencií vlastnou činnosťou a aktivitami 

zameranými na objavovanie a vytváranie nových významov.  

• Motivovať žiakov k zodpovednosti a záujmu o vlastné vzdelávacie výsledky 

prostredníctvom ich aktívneho zapojenia do procesu vzdelávania.  

• Viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, k plneniu si povinností a k rešpektovaniu 

práv iných ľudí.  

• Na základe poznania viesť žiakov k aktívnej ochrane prírody.  

• Viesť žiakov k pestovaniu zdravého životného štýlu.  

• Poskytovať každému žiakovi mnohostranné možnosti na vlastné objavovanie a 

skúmanie najbližšieho sociálneho, prírodného a kultúrneho prostredia.  

• Poskytovať každému žiakovi príležitosť objaviť a rozvinúť svoje schopnosti v súlade s 

reálnymi možnosťami tak, aby získal podklad pre optimálne rozhodnutie o svojom 

ďalšom vzdelávaní.  
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• Sprostredkovať dostatok príležitostí na osobnostný rozvoj každého žiaka.  

 

3. Stupeň vzdelania  

 

Úspešným absolvovaním školského vzdelávacieho programu žiak získa nasledovný stupeň 

vzdelania: 

žiaci 1. stupeň 

(absolvovanie 1. – 4. ročníka) 

2. stupeň 

(absolvovanie 5. – 9. ročníka) 

intaktní žiaci ISCED 1 

žiak získal primárne vzdelanie 

ISCED 2 

žiak získal nižšie stredné 

vzdelanie 

žiaci so ŠVVP bez 

mentálneho 

postihnutia 

ISCED 1 

žiak získal primárne vzdelanie 

ISCED 2 

žiak získal nižšie stredné 

vzdelanie 

žiaci s mentálnym 

postihnutím 

ISCED 1 

žiak získal primárne vzdelanie 

ISCED 1 

žiak získal primárne vzdelanie 

 

Ak žiak ukončí základné vzdelávanie v nižšom ročníku ako v deviatom, to znamená, že 

neabsolvuje celý školský vzdelávací program, získa primárne vzdelanie. 

4. Vlastné zameranie školy 

 

Vízia školy 

Naša škola je miestom, kde žiaci aj učitelia dosahujú v priateľskom, podporujúcom 

prostredí svoje maximálne výkony pri objavovaní a chápaní sveta v súvislostiach. 

 

Poslanie školy 

V spolupráci s rodičmi žiakov a miestnou komunitou vychovávať slobodných, 

zodpovedných a celoživotne sa vzdelávajúcich žiakov. Vyzbrojiť ich mravnými postojmi, 

ideálmi a hodnotovým systémom, schopnosťami, zručnosťami, vedomosťami a spôsobilosťami 

potrebnými na úspešné zvládnutie ďalšieho štúdia a na úspešný život. 
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Hodnoty školy 

• Sloboda a zodpovednosť v rozhodovaní. 

• Úcta k sebe a k iným. 

• Výchova príkladom. 

• Trpezlivosť a tolerancia. 

• Vzájomná spolupráca. 

• Úspešný žiak, spokojný rodič. 

 

Strategický cieľ školy 

Absolventi školy vedia tímovo prezentovať projekt prostredníctvom IKT v ľubovoľnej 

oblasti na ľubovoľnú tému, pričom časť je v cudzom jazyku. 

 

Silnými stránkami školy sú 

• pekné školské prostredie, 

• dopravná dostupnosť do školy i zo školy, 

• vytvorenie inkluzívneho tímu (1 školský špeciálny pedagóg, 1 sociálny pedagóg, 2 

asistenti učiteľa), 

• vytvorenie a funkčnosť školskej knižnice s 25 počítačmi, 

• zriadenie odborných učební (chemicko-biologické laboratórium, technika, 

audiovizuálna učebňa, jazyková učebňa, počítačová učebňa). 

• interaktívne tabule, notebooky, dataprojektory vo všetkých triedach, 

• moderný školský nábytok (lavice, stoličky, skrine, skrinky, komody), 

• dobré športové výsledky žiakov, 

• aktívne zapájanie žiakov do olympiád, pytagoriád, kultúrnych a umeleckých súťaží, 

• medailové umiestnenia žiakov na súťažiach a olympiádach, 

• dobrá spolupráca s rodičovským združením, 

• záujem zriaďovateľa školy a rady školy o dianie v škole a ochota pomôcť škole, 

• kvalifikovaní pedagógovia, 

• obsadenie pozície správcu počítačovej siete, 

• záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie, 

• osadenie cvičiacich strojov pred telocvičňou nielen pre žiakov školy, ale aj verejnosť. 
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Slabými stránkami školy sú 

• opotrebované spotrebiče a zariadenie v školskej jedálni, 

• nekvalifikované vyučovanie predmetov informatika na 2. stupni, dejepis, mediálna 

výchova, tvorba absolventského projektu, 

• absencia školského psychológa. 

 

Príležitosti 

• zlepšujúci sa demografický vývoj obyvateľstva Kľakovskej doliny, 

• individuálna výstavba rodinných domov v časti Dolinkárka, 

• inovatívne vyučovanie pomocou IKT, 

• získavanie grantov z Plánu obnovy, 

• projektové vyučovanie. 

 

Ohrozenia 

• krádež majetku školy, 

• vandalizmus v škole a v areáli školy, 

• krátenie rozpočtu  z dôvodu legislatívnych zmien a odchodu žiakov na osemročné 

gymnáziá. 

 

Zameranie školy 

1. Cudzie jazyky 

Vyučovanie anglického jazyka realizujeme od prvého ročníka a nemeckého jazyka od 

siedmeho ročníka. Skupina sa napĺňa do 17 žiakov. Vyučovanie je realizované v jazykovom 

laboratóriu s notebookmi, dataprojektorom a interaktívnou tabuľou alebo v audiovizuálnej 

učebni. 

2. Informatika 

Vyučovanie informatiky realizujeme od 2. ročníka po 8. ročník v počítačovej učebni s 

dataprojektorom. Zabezpečujeme vyučovanie v delených skupinách žiakov. Kompetencie, 

ktoré žiaci získajú, využívajú nielen na informatike, ale aj v ostatných predmetoch a v osobnom 

živote. 

3. Ochrana prírody, zdravia a pestovanie zdravého životného štýlu 
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Sme súčasťou prírody, a preto nám nie je ľahostajná. Environmentálnymi aktivitami 

formujeme morálny a etický postoj žiakov k prírode. Posilnili sme predmet prírodoveda v 4. 

ročníku. Žiaci v rámci predmetov prírodoveda, biológia, technika a pracovné vyučovanie sami 

tvoria svoje bezprostredné životné prostredie, získavajú informácie o pozitívnych a negatívnych 

zásahoch človeka do prírody. Zúčastňujú sa exkurzií v ČOV, mapujú čierne skládky v 

Kľakovskej doline, čistia Kľakovskú dolinu, spoločne separujeme školský odpad. Navrhujú 

rôzne opatrenia na zmenu postoja k prírode a ochranu prírody. 

Zdravý životný štýl sa odráža v každodennej činnosti školy. Je súčasťou mnohých 

vyučovacích hodín, mimoškolských aktivít i nových predmetov, a to pohybová príprava a 

ochrana života a zdravia. V rámci hodín organizujeme besedy s lekármi, odborníkmi na zdravú 

výživu, spolupracujeme so školskou jedálňou pri zostavovaní jedálnych lístkov, žiaci 

pripravujú zdravé jedlá, organizujeme turistické vychádzky, športové popoludnia, športové 

súťaže, navštevujeme plavárne. 

4. Podpora rozvoja hrdosti na osobnosti Kľakovskej doliny. 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť a mimoškolskú činnosť zameriavame na podporu 

rozvoja hrdosti na osobnosti Slovákov s dôrazom na významných Slovákov pochádzajúcich 

z nášho regiónu. 

Najvýraznejšou osobnosťou je PaedDr. Miroslav Bielik. Jeho dlhodobým pracovným 

pôsobiskom bola Matica slovenská v Martine. Pôsobil tu ako bibliograf, riaditeľ Slovenskej 

národnej knižnice Matice slovenskej, vedecký tajomník, správca Matice slovenskej a od 

novembra 2007 ako prvý podpredseda Matice slovenskej, od roku 2011 zastával pozíciu 

riaditeľa Národného inštitútu slovenského jazyka a literatúry. V roku 2013 a znova v roku 2017 

bol zvolený za predsedu Spolku slovenských spisovateľov. Túto funkciu vykonával až do júla 

2021. Zomrel 22. júla 2021 v Martine. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine. 

 

Výchovno-vzdelávací proces 

• Literárna výchova 

Do tematického celku Poézia vložiť čítanie a rozbor básní od Miroslava Bielika: Čas je tichý 

posol mysle.  

Cieľ: Prostredníctvom veršov Miroslava Bielika vysvetliť silu slova v umeleckom diele. 

Formovať hrdosť na rodný kraj. Pripomenúť si dielo rodáka Miroslava Bielika a jeho prínos 

pre našu školu. Zoznámiť sa s tvorbou Miroslava Bielika. 
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• Dejepis – vlastiveda  

Vo vyučovacích hodinách podporovať rozvoj osobnosti žiaka využitím prierezovej témy 

regionálna výchova pri práci s  publikáciou od Miroslava Bielika: Od Hrona po Vtáčnik. 

✓ Prírodné bohatstvo Kľakovskej doliny 

✓ Z histórie Kľakovskej doliny 

✓ Osobnosti Kľakovskej doliny – Miroslav Bielik 

✓ Tvorivé aktivity (napr. napíš list osobnosti o tom, aký máš vzťah k svojmu rodisku, 

napíš báseň o svojom rodisku, napíš správu o nejakej historickej udalosti, vyrob plagát 

o niektorej osobnosti Kľakovskej doliny a pod.) 

Do tematického celku 2. svetová vojna vložiť tému Krvavé udalosti v Kľakovskej doline. Ako 

zdroj informácií využiť publikáciu Kľakovská dolina – Od Hrona po Vtáčnik, ktorú editoval 

Miroslav Bielik; možnosť využiť aj iné publikácie a porovnať ich – rozvoj kritického myslenia. 

• Geografia 

Do tematického celku – Sko, vložiť informácie o družbe našej školy so ZŠ Jána Čajaka 

v Báčskom Petrovci. Pripomenúť, že toto priateľstvo začal Miroslav Bielik, rozprávať sa o jeho 

vzťahu k Slovákom žijúcim vo Vojvodine (návštevy sa dajú pozrieť na našom „starom“ 

webovom sídle, prípadne o tom pripraviť ppt).  

 

Mimoškolská činnosť 

• Literárna súťaž pri príležitosti narodenia Miroslava Bielika 

Termín: apríl  

Kategórie: I. (1. stupeň)  a II. (2. stupeň) poézia a próza. 

• Fotografická a výtvarná súťaž 

Spoznávame krásy Slovenska – pocta Miroslavovi Bielikovi, ktorý rád objavoval pekné 

miesta na Slovensku – táto súťaž sa vyhlási každoročne v júni a v júni sa aj vyhodnotí.  

Termín: od 1. júna do 31. mája nasledujúceho roka 

Odovzdávanie prác: od 1. mája do 31. mája 

Vyhodnotenie: na konci školského roka 

 

• Koordinátor protidrogovej prevencie  

V mesiaci apríl (ako spomienka na narodenie Miroslava Bielika) a v septembri (ako 

pripomenutie úmrtia Miroslava Bielika) sa bude realizovať akcia Po turistických stopách 

Miroslava Bielika –  prechádzky  v okolí Ostrého Grúňa – rodiska Miroslava Bielika (výstup 
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na Ostrovicu, výstup na Markov vrch a pod.). Akcie sa bude môcť zúčastniť aj verejnosť 

Kľakovskej doliny. 

Školský vzdelávací program je priateľský aj voči žiakom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

Práca s talentovanými žiakmi má svoje výsledky v množstve získaných úspechov. 

Realizujeme ju v rámci vyučovania – individuálnym prístupom k žiakom a mimoškolskou 

záujmovou činnosťou. 

 

Mimoškolské aktivity 

Pre žiakov ponúkame osobnostný rozvoj a zmysluplné využitie voľného času v 

záujmových útvaroch, ktoré sa môžu meniť, prípadne dopĺňať podľa záujmov žiakov: 

• relax, 

• aquaristický krúžok, 

• výtvarný krúžok, 

• tvorivé dielne, 

• práca s PC, 

• loptové hry, 

• pohybové hry, 

• slovenčina netradične, 

• matematika trochu inak, 

• konverzácia v nemeckom jazyku, 

• konverzácia v anglickom jazyku, 

• tanečný krúžok, 

• literárno-dramatický krúžok. 

 

Profil absolventa primárneho vzdelávania (1. stupňa) 

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, 

matematickej, prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti, ktoré sa budú postupne 

rozvíjať v rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania.  

Na veku primeranej úrovni disponuje nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami 

• pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa;  

• vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku;  
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• rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich 

používať;  

• využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v 

každodenných situáciách;  

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

spojené s využívaním internetu a médií;  

• získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami; 

• dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej 

činnosti, v starostlivosti o seba a druhých;  

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

príčinách a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností;  

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

• správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám;  

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

sa stretáva vo svojom živote;  

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

tradície, spôsob života;  

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

 

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

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

aj v mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti. 

 

Profil absolventa nižšieho stredného vzdelávania (2. stupeň) 

Profil absolventa sa odvíja od kompetencií, ktoré žiak získal v procese vzdelávania a 

sebavzdelávania v rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania a iných rozvíjajúcich aktivít.  

Absolvent nižšieho stredného vzdelávania disponuje nasledujúcimi základnými 

kompetenciami, ktoré vychádzajú zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov a 

špecifických cieľov prierezových tém na tomto stupni vzdelávania:  

• pozná a uplatňuje efektívne techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov;  

• vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou;  

• využíva cudzí jazyk na úrovni používateľa základov jazyka;  
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• používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je 

schopný aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového myslenia; 

• používa informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa a pre svoj život;  

• vyhľadá a využije viaceré informácie a možnosti pri plánovaní úloh a riešení problémov 

s uplatnením zásad kritického myslenia;  

• dokáže aplikovať osvojené poznatky a metódy prírodných vied vo svojom živote;  

• uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine;  

• posúdi svoje silné a slabé stránky s ohľadom na svoje ďalšie vzdelávanie a budúce 

profesijné záujmy;  

• chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné princípy zdravého 

životného štýlu v každodennom živote;  

• uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom živote a živote celej 

spoločnosti;  

• prijíma rozmanitosť ako prirodzenú súčasť spoločnosti; 

•  pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných;  

• má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte. 

 

 Získané kompetencie žiaka menia svoju kvalitu (rozvíjajú sa) v priebehu jeho ďalšieho 

vzdelávania. 

 

5. Osobitosti výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami  

 

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:  

• včasnú pedagogickú diagnostiku a v nadväznosti na jej závery v spolupráci s príslušným 

zariadením poradenstva a prevencie odbornú diagnostiku (špeciálnopedagogickú, 

liečebno-pedagogickú, sociálno-pedagogickú, logopedickú, psychologickú, 

medicínsku) diagnostiku, vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu 
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(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;  

• materiálne vybavenie, ktoré zahŕňa špeciálne edukačné publikácie, špeciálne 

vyučovacie pomôcky, kompenzačné pomôcky, prístroje, digitálne technológie, úpravu 

prostredia, prípadne špeciálne miestnosti a učebne;  

• odborný prístup pedagogických a odborných zamestnancov, školského podporného 

tímu a zariadení poradenstva a prevencie, podporu pedagogického asistenta;  

• akceptujúce školské prostredie a programy v triedach a školách, ktoré sú zamerané na 

formovanie pozitívnych postojov k ľuďom s odlišnosťou a znevýhodnením;  

• odbornú prípravu pedagogických a odborných zamestnancov;  

• finančné zdroje na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a personálnych 

podmienok.  

 

5. 1 Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením  

Vzhľadom na to, že vzdelávame žiakov so zdravotným znevýhodnením spolu s 

ostatnými žiakmi školy, vytvárame 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.  

Zabezpečíme 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;  

• 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;  
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• 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 predmetov , 

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, 

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. 

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. 

 

5. 2 Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP je vytvorenie podnetného a podporného 

prostredia pre efektívne vzdelávanie, aby bol zabezpečený ich rovnaký prístup ku kvalitnému 

vzdelaniu.  

Pri výchove a vzdelávaní žiakov zo SZP škola v súlade s princípmi inkluzívneho 

vzdelávania a v spolupráci so školským podporným tímom zabezpečí najmä:  
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• prispôsobenie metód a foriem vzdelávania podľa individuálneho prístupu tak, 

aby boli žiaci podporení a motivovaní sa efektívne vzdelávať;  

• včasné riešenie ťažkostí vo vzdelávaní, využívanie podpory pedagogického 

asistenta a iné dostupné možnosti podpory pedagogických a odborných 

zamestnancov;  

• motivovanie a vytváranie podmienok pre žiakov zo SZP a ich rodičov pre 

pravidelnú dochádzku na vyučovanie;  

• motivovanie a vytváranie podmienok pre žiakov s ohľadom na ich pokračujúce 

vzdelávanie, pôsobenie na trhu práce a praktický život;  

• prípravu aktivít, v ktorých môžu žiaci prejaviť a uplatniť svoje záujmy, silné 

stránky a schopnosti;  

• podmienky pre komplexný rozvoj osobnosti žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia;  

• v prípade odlišného materinského jazyka žiaka škola v obsahu a metódach 

vyučovania individuálne zohľadní mieru jeho znalosti vyučovacieho jazyka.  

Vzdelávanie žiakov zo SZP sa uskutočňuje v bežných triedach spolu s ostatnými žiakmi. 

V prípade potreby škola môže využiť individuálny vzdelávací program pre konkrétneho žiaka 

(vypracovaný na jeden, viacero alebo aj všetky vyučovacie predmety) v súlade s odporúčaniami 

zariadenia poradenstva a prevencie a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka. 

Individuálny vzdelávací program vypracováva pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom 

školy v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, pedagogickým asistentom a odborným 

zamestnancom školy, prípadne aj s ostatnými vyučujúcimi. Ak má žiak zo SZP zároveň odlišný 

materinský jazyk a potrebu podpory pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka navštevovanej 

školy, škola to zohľadní vo vyučovaní a podľa potreby aj v individuálnom vzdelávacom 

programe daného žiaka. 

 

5. 3  Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním  

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním je umožniť im vzdelávať sa a rozvíjať 

v súlade s ich vývinovými charakteristikami (napr. akcelerovaný kognitívny vývin) a s 

prihliadnutím na možné vývinové špecifiká, súvisiace s ich nadaním (napr. asynchrónny vývin). 

Nadaný žiak sa vzdeláva podľa školského vzdelávacieho programu a rámcového učebného 

plánu školy.  
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Ak špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby neumožňujú nadanému žiakovi, aby sa 

vzdelával podľa školského vzdelávacieho programu školy, žiak sa vzdeláva podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu v súlade s odporúčaniami zariadenia poradenstva a 

prevencie a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka.  

Individuálny vzdelávací program nadaného žiaka vypracováva 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 vzdelávacieho programu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, 

keďže rozmanitosť potrieb a charakteristík žiakov s nadaním je veľmi veľká. Je potrebné 

prihliadať primárne na individuálne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby konkrétneho 

žiaka, vrátane potrieb vyplývajúcich zo zdravotného alebo sociálneho znevýhodnenia. Triedy s 

rozšíreným vyučovaním niektorých predmetov alebo športové triedy možno zriaďovať aj pre 

tých žiakov, ktorí neboli diagnostikovaní ako nadaní žiaci so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, ale vybraní na základe kritérií určených riaditeľom školy. Za triedy 

pre žiakov s nadaním sú pokladané iba tie triedy, ktorých žiaci boli ako nadaní diagnostikovaní 

zariadením poradenstva a prevencie. Vo všetkých organizačných formách vzdelávania škola 

zabezpečí žiakom s nadaním špecifické podmienky pre úspešné rozvíjanie ich nadania a 

optimalizáciu vývinu ich osobnosti, najmä:  

• špecifikovať v individuálnom vzdelávacom programe ciele vzdelávania s ohľadom na 

druh a stupeň rozvíjaného nadania, na potrebu všestranného osobnostného rozvoja 

nadaných žiakov a na prípadné špecifické vývinové charakteristiky, súvisiace s nadaním 

(napr. asynchrónia, dysfunkčný perfekcionizmus, senzitivita);  

• zabezpečiť vzdelávanie nadaných žiakov materiálne, metodicky i personálne;  

• v prípade potreby spolupracovať so psychológom, prípadne s iným odborným 

zamestnancom;  

• v prípade umelecky nadaných žiakov spolupracovať s odborným pedagógom konkrétnej 

umeleckej disciplíny a športovo nadaných žiakov so športovým trénerom;  

• akceptovať nadaných žiakov a rešpektovať špecifiká ich osobností a správania;  

• dbať na komplexný rozvoj osobnosti nadaných žiakov;  
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• zamestnávať žiakov zmysluplne, zadávať im stimulujúce úlohy a uplatňovať 

diferencovaný prístup vo vyučovaní, vrátane postupov zameraných na rozvoj 

samostatnosti a tvorivosti žiakov, napr. projektové vyučovanie;  

• umožniť žiakom vzdelávanie pod vedením tútora alebo vzdelávanie v konkrétnom 

predmete pod vedením učiteľa školy vyššieho stupňa;  

• viesť žiakov k realistickému hodnoteniu vlastných schopností i výsledkov svojej práce, 

sebareflexii a sebaprijatiu;  

• viesť žiakov k vzájomnej spolupráci. 

 

6. Forma výchovy a vzdelávania  

 

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 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. 
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V našej škole uplatňujeme: 

• Kooperatívne vyučovanie – je skupinovým vyučovaním, v ktorom zdôrazňujeme 

najmä sociálne aspekty. Nejde nám iba o skvalitnenie tradičných postupov a foriem 

školskej práce, ktoré súvisia s cieľmi týkajúcimi sa oblastí vedomostí a zručností. Do 

popredia dávame sociálno-komunikačné kompetencie, celoživotné pravidlá (aktívne 

počúvanie, dôvera, pravdivosť, úcta, maximálne osobné nasadenie – výkon), súťaživosť 

je nahradzovaná spoluprácou. 

• Skupinové vyučovanie – žiaci pracujú v skupinách (osvedčili sa nám skupiny po 3 

žiakoch) na daných úlohách. Vypracované úlohy žiaci prezentujú pred kolektívom. 

• Činnostné vyučovanie – realizuje sa vlastnou činnosťou žiakov – pri pokusoch, 

pozorovaniach, žiaci vlastnou prácou získavajú zručnosti, vedomosti a spôsobilosti. 

• Blokové vyučovanie – efektívna forma pre žiakov, lebo znižuje ich záťaž. Vyučovacie 

predmety spájame do blokov, napr. v SJ sa učia žiaci v časti gramatika o nárečiach. Je 

preto vhodné spojiť toto učivo s literárnou výchovou, kde si priamo v knihách overia 

žiaci výskyt nárečí a ich estetickú funkciu v texte, na hudobnej výchove sa naučia pieseň 

v nárečí, na výtvarnej výchove si napr. môžu nakresliť kroj typický pre danú oblasť, na 

občianskej výchove môžu žiaci diskutovať na tému tradície a zvyky v oblastiach 

Slovenska. 

• ITV – integrované tematické vyučovanie – pre žiakov veľmi zaujímavá forma, pre 

pedagóga veľmi náročná. Podstata tejto formy spočíva v tom, že učiteľ si zvolí tému, 

napr. Ovocie a zelenia. Na túto tému si pripraví úlohy pre žiakov na matematiku, 

slovenský jazyk, prírodovedu, vlastivedu, výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu, etickú 

výchovu, čítanie. Na konci dňa si prácu spoločne zhodnotia. 

• Projektové vyučovanie – učitelia využívajú podstatu tejto organizačnej formy, ktorou 

je riešenie určitej úlohy komplexného charakteru – projektu, ktorý buď vychádza z 

praktických potrieb, alebo je s praxou úzko spätý. Projekt musí byť pre žiakov 

zaujímavý a natoľko významný, aby sa s jeho riešením mohli identifikovať, aby ich 

práca bavila a bola pre nich zmysluplná. 

• Problémové vyučovanie – učitelia využívajú problémové vyučovanie hlavne pri 

podpore a rozvoji matematicko-prírodovedných kompetencií žiakov. Využívajú 

predovšetkým metódy problémového výkladu, heuristickú a výskumnú. Učiteľ 

systematicky zapája žiakov do procesov hľadania a nachádzania riešenia problémov, 
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vďaka čomu sa žiaci učia nové poznatky nadobúdať samostatne, používať už osvojené 

vedomosti a získavajú skúsenosti z tvorivej činnosti. 

• Vychádzky 

• Exkurzie 

• Výlety 

Vychádzky a výlety sú organizačné jednotky vyučovania, ktoré sa spravidla uskutočňujú v 

prírodnom prostredí. Exkurziou dočasne prenesieme vyučovací proces z prostredia triedy do 

reálneho prostredia. Vzdelávací význam uvedených organizačných jednotiek spočíva v 

priamom poznávaní prírodného, kultúrneho a spoločenského prostredia a jeho histórie. 

Vychádzky, výlety a exkurzie realizujeme na začiatku preberania nového učiva, vtedy majú 

funkciu motivačnú, alebo v závere preberaného celku a vtedy ich využívame v etape 

zhrňujúcich záverov. 

• Besedy – realizujeme priamym rozhovorom pedagóga so žiakmi, alebo formou besedy 

žiakov s pozvaným hosťom o aktuálnych problémoch. Besedu a organizovaný rozhovor 

učiteľ primerane vopred pripraví. 

• Súťaže 

• Kvízy 

Súťaže a kvízy prispievajú k uspokojeniu základnej potreby človeka, akou je potreba 

uplatniť sa. Väčšinou sa jedná o jednorazové akcie, ale môžu byť i dlhodobé. Usporadúvame 

športové, vedomostné i kultúrne súťaže a kvízy. 

 

Metódy práce 

Vo vyučovaco procese uplatňujeme nasledovné metódy práce: 

• Participatívne metódy 

Participovať znamená zúčastniť sa na niečom, mať na niečom osobný podiel. Participatívne 

metódy využívajú prirodzené potreby každého človeka komunikovať s inými ľuďmi, a tak sa 

učiť. Patria sem dialóg a diskusia, situačné či prípadové štúdie, inscenačné metódy, 

brainstormingové metódy. 

Dialóg a diskusia prebiehajú vo väčšej alebo menšej skupine. Učiteľ sa tejto aktivity 

zúčastňuje ako diskutujúci alebo facilitátor (pomocník). Niektoré čiastkové problémy si môže 

skupina vyriešiť aj bez učiteľa, ktorý je pozorovateľom. Diskusie môžu viesť k zvýšeniu 
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individuálneho porozumenia, prípadne k dosiahnutiu skupinového konsenzu, alebo je ich 

hlavnou témou riešenie konkrétnych problémov. 

• Pozorovanie – žiak vníma veci všetkými zmyslami. 

• Situačná metóda – metóda učenia sa zažitými situáciami a skúsenosťami. 

• Tvorba posterov – žiak si v praxi overuje získané zručnosti a vedomosti, rozvíjame 

spoluprácu a kooperáciu, žiak sa učí byť zodpovedný za svoje učenie. 

• Prezentácia výsledkov svojej práce – pomáha v rozvoji zodpovednosti žiaka, žiak vie 

porovnať (zhodnotiť) stav svojich získaných zručností a vedomostí so sebou samým (v 

čom sa zlepšil). Učí sa vystupovať na verejnosti. Zdokonaľuje si komunikáciu. 

• Metóda rozvoja spolupráce – metóda do života. Rozvíjame ňou vzájomnú 

komunikáciu medzi žiakmi, pričom sa predpokladá dodržiavanie dohodnutých 

pravidiel, žiaci sa učia rozdeliť si úlohy, niesť zodpovednosť za vyriešené úlohy v 

skupine a pod. 

• Metóda riešenia problémov – prostredníctvom nej si žiak rozvíja logické, kritické a 

tvorivé myslenie. 

• Metódy práce s informáciami – žiak nedostane hotovú informáciu od učiteľa, ale 

použitím tejto metódy získa schopnosť a zručnosť zhromažďovať, triediť, analyzovať, 

zovšeobecňovať a vyhodnocovať získané informácie napr. z odborných kníh, z 

publikácií, z internetu, ale aj z iných učebných zdrojov. 

• Metódy rozvoja schopnosti žiakov plánovať a realizovať si učebnú činnosť – 

metóda aktívneho učenia sa žiakov, je zameraná na demokratický prístup učiteľa, ktorý 

by mal byť uplatnený v tvorivo-humanistickej koncepcii výchovy a vzdelávania – 

všetkým žiakom rovnakú šancu, aby mohli byť úspešní. 

• Stratégia tvorby tezaurov – metóda, ktorá pomôže žiakom stanoviť si oporné body v 

učive. 

• Metóda rozvoja metakognície žiaka – poznávanie vlastného poznávania– žiak sa 

pomocou uplatnenia tejto metódy učí poznávať sám seba – svoje poznanie, pozná svoje 

silné a slabé stránky. 

• Metóda rozvoja prezentačných schopností – žiak sa naučí prezentovať výsledky 

svojho učenia. 
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• Metóda divergentných úloh – divergentné úlohy sú tvorivé úlohy, žiaci na základe 

získaných zručností a vedomostí budú vedieť riešiť a sami aj tvoriť divergentné úlohy 

– rozvoj tvorivosti žiakov. 

• Inscenačné metódy – pomocou nej si žiaci overujú stav schopností, zručností a 

spôsobilostí v zinscenovaných úlohách, situáciách (predpokladá sa tu úzke prepojenie s 

metódou riešenia problémov). 

• Modelovanie – veľmi vhodná metóda najmä pre žiakov 1. stupňa a pre žiakov, ktorí 

nedosahujú úspešné výsledky podľa predstáv. Žiaci touto metódou získajú zručnosti a 

vedomosti v praktickej činnosti. Táto metóda je vhodná na uplatnenie aj pri 

náročnejšom učive, žiaci si ňou rozvíjajú logické myslenie. 

• Metóda rozvoja komunikačných zručností – patria sem všetky metódy, ktorými 

rozvíjame komunikáciu žiakov: riadený rozhovor, diskusia, polemika, reflexia, 

produkcia textu, reprodukcia textu,... 

• Metóda rozvoja sebarealizácie žiaka – uplatňovaním tejto metódy ponúkame žiakom 

sebarealizovať sa v tom, v čom sú dobrí - úspešní; učiteľ rozvíja u žiakov procesy 

personalizácie ( ja - ako sa mne pracovalo, čo som získal, čo ešte neviem, ako som 

pomohol v skupine, sebahodnotenie). 

• Metódy aktívneho učenia sa – sem patria metódy, ktoré sú prítomné na vyučovaní: 

✓ žiak má možnosť voľby (vyberá si z daných úloh, vyberá si spoluučiaceho a pod.), 

✓ žiak má možnosť zažiť úspech (je hodnotený podľa individuálnej normy), 

✓ žiak je ocenený a jeho práca dostane uznanie (žiak dostáva spätnú väzbu), 

✓ žiak má možnosť dávať a získavať pomoc, 

✓ žiak má možnosť vyjadrovať nespokojnosť (žiak má možnosť argumentovať,   

hodnotiť, kritizovať, vyjadrovať aj negatívne emócie). 

• Metóda práce s IKT – uplatňovaním tejto metódy žiaci získajú zručnosť pri práci s 

informačno-komunikačnými technológiami. 

• SFUMATO – využívaná je v 1. ročníku v predmete slovenský jazyk a literatúra, žiaci 

si osvojujú správnu techniku čítania a porozumenia textu. 
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7. Osobitosti výchovy a vzdelávania cudzincov 

 

Deťom cudzincov, ktoré sa vzdelávajú v našej škole s vyučovacím jazykom slovenským 

zabezpečujeme na odstránenie jazykovej bariéry jazykový kurz štátneho jazyka. Počas ich 

adaptačného obdobia v čase osvojovania si vyučovacieho jazyka sa pri ich hodnotení a 

klasifikácii postupujeme podľa zákona a metodického pokynu na hodnotenie žiakov základnej 

školy. 

 

8. Dĺžka štúdia  

 

 

dĺžka štúdia 

ISCED 1 

(1. – 4. ročník) 

ISCED 2 

(5. – 9. ročník) 

4 roky 5 rokov 
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9. Učebné osnovy 

 

1. STUPEŇ 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Ročník/trieda Učebné osnovy 

Jazyk a komunikácia 

 

 

 

 

Slovenský jazyk  

a literatúra 

1. – 4.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

SJaL. 

Anglický jazyk 1. UO sú vypracované 

školou (pozri prílohu 

1). 

Anglický jazyk 2. UO sú vypracované 

školou (pozri prílohy 

1 a 2). 

Anglický jazyk 3. – 4.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

AJ. 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Ročník/trieda Učebné osnovy 

Matematika 

a práca  

s informáciami 

 

Matematika  1. – 4.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

matematiku. 

Informatika  2.  UO sú vypracované 

školou (pozri prílohu 

2). 

Informatika  3. – 4.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

informatiku. 
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Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Ročník/trieda Učebné osnovy 

Človek a príroda 

  

Prvouka* 1. – 2.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

prvouku. 

Prírodoveda 3.  Učebné osnovy sú 

totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet. 

Posilnenie časovej 

dotácie o 1 hodinu 

zlepšuje kvalitu 

výkonu (pozri 

prílohu 3). 

Prírodoveda 4.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

prírodovedu. 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Ročník/trieda Učebné osnovy 

Človek a 

spoločnosť 

Prvouka * 1. – 2.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

prvouku. 

Vlastiveda 3.   UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

vlastivedu. 

Vlastiveda 4.   UO sú totožné so 

vzdelávacím 
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štandardom ŠVP pre 

vlastivedu. 

Človek a hodnoty Etická výchova/ 

Náboženská 

výchova 

1. – 4.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

etickú a náboženskú 

výchovu. 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Ročník/trieda Učebné osnovy 

Človek a svet práce Pracovné 

vyučovanie 

3. – 4.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

pracovné 

vyučovanie. 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Ročník/trieda Učebné osnovy 

Umenie a kultúra 

 

Hudobná výchova 1. – 4.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

hudobnú výchovu. 

Výtvarná výchova 1. – 4.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

výtvarnú výchovu. 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Ročník/trieda Učebné osnovy 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 

1. – 4.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

telesnú a športovú 

výchovu. 
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Pohybová príprava 1. – 4.  UO sú vypracované 

školou (pozri prílohu 

4). 

 

*Prvouka sa skladá z prírodovednej a spoločenskovednej zložky, a preto je súčasťou dvoch 

vzdelávacích oblastí – Človek a príroda a Človek a spoločnosť. 
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2. STUPEŇ 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Ročník/trieda Učebné osnovy 

Jazyk a komunikácia 

 

 

 

 

Slovenský jazyk  

a literatúra 

5. – 9.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

SJaL. 

Anglický jazyk  

 

5. – 9.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

AJ. 

Nemecký jazyk  

 

7. – 9.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

NJ. 

Čitateľská 

gramotnosť 

7. – 9. UO sú vypracované 

školou (pozri prílohu 

5). 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Ročník/trieda Učebné osnovy 

Matematika a práca  

s informáciami 

 

Matematika  5. – 9.  Učebné osnovy sú 

totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

matematiku. 

Posilnenie časovej 

dotácie o 1 hodinu v 

6., 7. a 8. ročníku  má 

za cieľ meniť kvalitu 

výkonu (pozri prílohu 

6). 

Informatika  5. – 8.  Učebné osnovy sú 

totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

informatiku. 
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Matematická 

gramotnosť 

7. a 9. ročník UO sú vypracované 

školou (pozri prílohu 

7). 

Tvorba 

absolventského 

projektu 

9. ročník UO sú vypracované 

školou (pozri prílohu 

8). 

Praktické cvičenia z 

matematiky 

9. ročník UO sú vypracované 

školou (pozri prílohu 

9). 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Ročník/trieda Učebné osnovy 

Človek a príroda 

 

  

Fyzika 6. – 9.  Učebné osnovy sú 

totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

príslušný fyziku. 

Chémia 7. – 9.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

chémiu. 

Biológia 5. – 9.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

biológiu. 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Ročník/trieda Učebné osnovy 

Človek a spoločnosť Dejepis  5. – 9.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

dejepis. Posilnenie 

časovej dotácie o 1 

hodinu v 6. ročníku  



ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18 

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM 

___________________________________________________________________________ 

 

má za cieľ meniť 

kvalitu výkonu (pozri 

prílohu 10). 

Geografia 5. – 9.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

geografiu. 

Občianska náuka 6. – 9.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

občiansku náuku. 

Mediálna výchova 7. – 9.   UO sú vypracované 

školou (pozri prílohu 

11). 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Ročník/trieda Učebné osnovy 

Človek a hodnoty Etická výchova/ 

Náboženská výchova 

5. – 9. UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

etickú a náboženskú 

výchovu. 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Ročník/trieda Učebné osnovy 

Človek a svet práce Technika 5. – 9.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

techniku. 
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Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Ročník/trieda Učebné osnovy 

Umenie a kultúra 

 

Hudobná výchova 5. – 8.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

hudobnú výchovu. 

Výtvarná výchova 5. – 9.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

výtvarnú výchovu. 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Ročník/trieda Učebné osnovy 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 

5. – 9.  UO sú totožné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre 

telesnú a športovú 

výchovu. 

Pohybová príprava 5. – 6.  UO sú vypracované 

školou (pozri prílohu 

12). 

Ochrana života a 

zdravia 

5. – 6.  UO sú vypracované 

školou (pozri prílohu 

13). 
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10. Prierezové témy a koncepcie 

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

MULTIKULTÚRNA  VÝCHOVA 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

TVORBA PROJEKTU  A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA 

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 

PROTIDROGOVÁ PREVENCIA 

PREVENCIA OBEZITY 

VÝCHOVA K ĽUDSKÝM PRÁVAM 

PLÁN VÝCHOVY A BOJA PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI  

NÁRODNÝ PROGRAM PREVENCIE PROTI HIV/AIDS  
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Prierezové témy 1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6.  

ročník 

7.  

ročník 

8.  

ročník 

9.  

ročník 

Osobnostný a sociálny rozvoj kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz 

Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

Environmentálna výchova kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz kurz 

Mediálna výchova  súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

predmet predmet predmet 

Multikultúrna výchova súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

Dopravná výchova kurz kurz kurz kurz kurz súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

Ochrana života a zdravia kurz kurz kurz kurz predmet predmet kurz kurz kurz 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

predmet 

Regionálna 

výchova  

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 

súčasť 

predmetu 
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Časová realizácia kurzov prierezových tém 

 

 

 

Prierezové témy Názov kurzu Termín  Dĺžka Zodpovedný  Koordinátor 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Vitajte v škole 1. týždeň septembra  4 – 8 hodín  triedny učiteľ koordinátor prevencie, 

výchovný poradca, 

školský špeciálny 

pedagóg, sociálny 

pedagóg 

Environmentálna 

výchova 

Chránime Zem a 

prírodu 

1. týždeň septembra 4 – 8 hodín  triedny učiteľ ZRŠ, koordinátor ENV 

Dopravná výchova Bezpečne na 

cestách 

apríl  4 – 5 hodín autoškola  ZRŠ 

Ochrana života 

a zdravia 

Chránime seba 

i ostatných ľudí  

september 

jún 

teória – 5 hodín  

prax – 5 hodín 

vyučujúci OŽZ a TVaŠ ZRŠ 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

Ročníková práca 

 

máj 

jún  

4 – 5 hodín triedny učiteľ RŠ, ZRŠ 
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OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 

Základná forma:  

• Kurz v dĺžke: 

✓ 1.- 4. ročník – 8 hodín (4 hodiny október, 4 hodiny február) 

✓ 5. – 9. ročník – 10 hodín (5 hodín október, 5 hodín február)  

Aktivity:  

• Výlety a exkurzie – samoobslužné činnosti, upevňovanie vzťahov  v kolektíve. 

• Triednické hodiny a aktivity so školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom 

s cieleným zameraním: 

✓ hranie rolí. 

• V predmetoch zamerané na: 

✓ rozvíjanie schopnosti rozmýšľať o sebe,  

✓ spoznávanie seba a svojho okolia,  

✓ prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, 

✓ uplatňovanie svojich práv, rozvíjanie priateľských medziľudských vzťahov, 

✓ zážitkové učenie. 
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VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU  

 

Základná forma:  

• súčasť vyučovacích hodín 

Aktivity:  

•  Triednické hodiny a aktivity so školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom 

s cieleným zameraním: 

✓ hranie rolí – návrhy na riešenie rôznych rodinných situácií 

• Projekty  

✓ Moja mama a otec 

✓ Som hrdý/hrdá na svoje deti 
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ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

 

Základná forma                                         

• Škola podporujúca zdravie 

• Kurz  v dĺžke 

✓ 1.- 4. ročník – 8 hodín (september) 

✓ 5. – 9. ročník – 10 hodín (september) 

Aktivity: 

• Tematické EKO dni – projektové vyučovanie  

✓ Deň vody 

✓ Deň stromu 

✓ Deň Zeme 

✓ Environmentálna jar 

✓ Vyčistime si Slovensko 

✓ Týždeň zdravia 

• Mesiac lesov – beseda s lesníkom 

•  Celoročné aktivity 

✓ zber papiera,  

✓ triedenie odpadu, 

✓ starostlivosť o okolie školy, 

✓ ekohry. 

• Turistický kurz 

• Interaktívna výstava – Energia 3. tisícročia – projekty žiakov 8. a 9. ročníka 

• Vodová akadémia – projekt žiakov 7. ročníka 

• Pestovanie liečivých bylín 

 

 

 

 

 

https://zspribno.edupage.org/album/?
https://zspribno.edupage.org/album/?
http://www.youtube.com/watch?v=bhPlLzn6eT4
https://zspribno.edupage.org/album/?
https://zspribno.edupage.org/album/?
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MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 

Základná forma:  

• súčasť vyučovacích hodín 

Aktivity:  

• Vianočný program  

• Školská výtvarná súťaž  – Európa očami detí  

• Projekty  

✓ Moja obec 

✓ Slovník z reality – nemecký jazyk  

✓ Cesty objaviteľov 

✓ Jeden svet 

• Olympiády anglického a nemeckého jazyka 
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MEDIÁLNA VÝCHOVA  

 

Základná forma:  

• súčasť vyučovacích hodín 

• predmet Mediálna výchova v 7. – 9. ročníku 

Aktivity: 

• Beseda s významnou osobnosťou 

• Beseda na obecných úradoch Kľakovskej doliny  

• Príspevky na webové sídlo školy 

• Reálne i fiktívne príspevky pre TASR  
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DOPRAVNÁ VÝCHOVA 

Základná forma 

• kurz dopravnej výchovy pre 1. – 5. ročník (máj)  

• Na bicykli bezpečne – v rámci triednických hodín a ŠKD 

 

Aktivity 

• Beseda s policajtom o bezpečnosti na cestách a železnici 

• Vychádzky do okolia – správanie sa chodcov, spoznávanie dopravných značiek  

• Vlastné prenosné dopravné ihrisko 
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OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

Základná forma:  

• Kurz v dĺžke: 

✓ 1. – 4. ročník – Didaktické hry  

➢ jarná časť – 1 deň  teoretická časť, 1 deň praktická časť 

✓ 5. – 9. ročník – Účelové cvičenie  

➢ jesenná časť – 1 deň teoretická časť, 1 deň praktická časť 

➢ jarná časť – 1 deň teoretická časť, 1 deň praktická časť 

Aktivity:  

• Besedy s policajtom 

• Besedy so zdravotníkom 

• Darovanie krvi – školská akcia  

• Požiarnici v škole – ukážky zásahu požiarnikov  

• Turistický kurz, lyžiarsky kurz, plavecký kurz 

• Beseda Čas premien  

• Športové súťaže 

• Školské súťaže v poskytovaní prvej pomoci  
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TVORBA PROJEKTU  A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

Základná forma 

• súčasť vyučovacích hodín 

• samostatný predmet Tvorba absolventského projektu – 9. ročník 

Aktivity: 

• Prezentácie žiakov v rámci hodín 

• Vystupovanie na podujatiach školy a obcí Kľakovskej doliny 

• Projektové vyučovanie – žiaci učia žiakov 

• Environmentálna jar 

• Interaktívna výstava – Energia 3. tisícročia – projekty žiakov 8. a 9. ročníka 

• Voda – projekt žiakov 7. ročníka 

• Triedne kolá a školské kolo v prezentácii projektov 
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REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ  ĽUDOVÁ KULTÚRA 

Základná forma  

• Súčasť vyučovacej hodiny 

Aktivity 

• Vychádzky a exkurzie podľa plánu práce školy 

• Spolupráca  

✓ s OZ Vtáčnik – spevácka súťaž Dolina, dolina 

✓ s Jednotou dôchodcov (so starými rodičmi) – budovanie tradícií v škole 

• Tabuľa úspešných absolventov školy 

• Vlastné aktivity:   

✓ Vynášanie Moreny 

✓ Vianočné tvorivé dielne 

✓ Veľkonočné tvorivé dielne 

✓ Lucia, Mikuláš – scénky, divadielka  

✓ Fašiangy – učenie sa v maskách  

• Zážitkové aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zspribno.edupage.org/album/?
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ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 

 

Základná forma 

• Súčasť vyučovacej hodiny 

• Samostatný predmet v 7. – 9. ročníku 

 

Aktivity 

• Čitateľská súťaž Osmijanko 

• Čitateľská súťaž V krajine Čítankovo – tvorba čitateľských denníkov 

• Čitateľský maratón 

• Prváci čítajú škôlkarom 

•  Beseda so spisovateľmi 

• Noc s Andersenom 

• Súťaže Hviezdoslavov Kubín, Rozprávkové vretienko, Šaliansky Maťko 

• Triedne súťaže v čítaní  

• Súťaž o najlepšieho čitateľa školskej knižnice 
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FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 

 

Základná forma  

• Súčasť vyučovacej hodiny 

• Dni finančnej gramotnosti (november, apríl) 

 

Jednotlivé témy, kompetencie sú presne popísané v dokumente Národný štandard finančnej 

gramotnosti, kde úroveň 1 je určená pre 1. stupeň, úroveň 2 pre 2. stupeň základnej školy. 

Link: http://www.mpc-edu.sk/library/files/narodny_standard.pdf  

 

Zapracovanie do vyučovania:  

• 1. stupeň 

✓ zameranie sa na rozhovory so žiakmi o jednotlivých témach pri čítaní vhodných 

článkov v predmete slovenský jazyk a literatúra, na matematike pre číselných 

operáciách, dávať vhodné slovné úlohy rozvíjajúce finančnú gramotnosť. Pri bežnom 

narábaní s peniazmi - drobný výber od žiakov využiť rozhovory o účelnom 

vynaložení finančných prostriedkov. 

• 2. stupeň 

✓ rozdelenie jednotlivých tém prevažne do predmetov občianska náuka (zadávanie 

úloh s prevahou zaujatia názoru, stanoviska), matematika (zadávanie úloh s 

číselným výpočtom a úloh na výpočet výhodnosti niektorej z alternatív). 

Témy zaradené do predmetov MAT, OBN, SJL 

 

1. Človek vo sfére peňazí 

1. stupeň 

Pomenovať základné ľudské hodnoty. Pomenovať základné ľudské potreby. Posúdiť spôsoby, akými 

rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje vlastné skúsenosti s prácami v 

domácnosti. : Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho 

správania sa v domácnosti. Osvojiť si potrebu hospodárneho zaobchádzania s pomôckami a 

predmetmi v škole aj mimo nej.  

2. stupeň 

Vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb. 

Chápať funkciu peňazí ako prostriedku na ich zabezpečenie. Opísať, čo znamená pojem ľudská práca. 

Pomenovať základné charakteristiky bohatstva a chudoby vo vzťahu k peniazom. Chápať postoj k 
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životu ako zodpovednosť za seba a svojich blízkych. Uvedomiť si postavenie úspešných jednotlivcov 

a vymenovať príklady. Poznať hodnotu vecí ako výsledku práce.  

Vedieť samostatne určiť približnú výšku finančného vyjadrenia hodnoty vecí a na základe toho 

prijímať nákupné rozhodnutia. Vedieť vyhodnotiť vplyv reklamy na spotrebu. 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

1. stupeň 

Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných dôsledkov. Uviesť príklady, ako byť finančne 

zodpovedným mladým človekom. 

2. stupeň 

Popísať spôsoby, ako byť finančne zodpovedným dospelým človekom. Uviesť príklady prínosov 

finančnej zodpovednosti a strát spôsobených finančnou nezodpovednosťou. Inšpirovať sa príkladmi 

úspešných osobností. Uviesť príklady úspešných jednotlivcov na svojej plánovanej profesijnej ceste. 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca 

2. stupeň 

Definovať daň a vysvetliť rozdiel medzi daňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmu. Uviesť príklad 

spôsobov, akými štát využíva príjmy z daní. 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi  

1. stupeň 

Porozprávať, aké môžu byť výdavky na domácnosť a aké môžu byť zdroje príjmov v domácnosti. 

Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch. Uplatniť zodpovedné rozhodovanie, 

primerané osobnému veku, pri nákupe.  

2. stupeň 

Vypracovať denník osobných príjmov a výdavkov. Opísať spôsob rozdelenia finančnej čiastky 

pripadajúcej na týždeň medzi jednotlivé finančné ciele - míňanie, sporenie a spoluúčasť. Diskutovať 

o prvkoch osobného rozpočtu, (príjmy, výdavky a úspory). Vypočítať percentá pripadajúce na hlavné 

kategórie výdavkov v rámci mesačného rodinného rozpočtu. Uplatniť zodpovedné rozhodovanie, 

primerané osobnému veku, pri nákupe. Vysvetliť vzťah medzi spôsobmi míňania peňazí a 

dosahovaním finančných cieľov. Uviesť príklady ako vonkajšie činitele (napr. marketing alebo 

reklamné techniky) môžu u rozličných jedincov ovplyvniť rozhodnutie, na čo minúť peniaze. Opísať 

spôsob rozhodovania pri sporení a míňaní finančných prostriedkov. Prekontrolovať daň z pridanej 

hodnoty na doklade o zaplatení nákupu. 
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5. Úver a dlh 

1. stupeň 

Opísať situácie, kedy si človek peniaze/ predmety nakupuje a kedy si ich požičiava. Popísať dôsledky 

oboch možností.  

2. stupeň 

Porozprávať o tom, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí. Vysvetliť, 

prečo finančné inštitúcie požičiavajú peniaze. Vymenovať nákupy na úver, ktoré dospelí bežne robia. 

Opísať výhody a nevýhody využívania úveru. Vysvetliť, prečo je používanie kreditnej karty určitou 

formou pôžičky. Vysvetliť, ako sa líšia debetné karty od kreditných kariet. Uviesť príklady legálnych 

a nelegálnych postupov pri vymáhaní dlhov. 

6. Sporenie a investovanie  

1. stupeň 

Opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť. Vysvetliť, prečo je dobré ukladať peniaze vo 

finančnej inštitúcii.  

2. stupeň  

Uviesť príklady, ako sporenie môže zlepšiť finančnú prosperitu. Opísať pozitívne a negatívne stránky 

sporenia na krátkodobé a strednodobé ciele. Vysvetliť hodnotu a význam „núdzového fondu“. 

Vysvetliť, prečo je sporenie základným predpokladom pre investovanie. Uviesť príklad investície, 

ktorá umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k finančným prostriedkom. 

7. Riadenie rizika a poistenie 

1. stupeň 

Vysvetliť, prečo sa ľudia potrebujú poistiť a na jednoduchých príkladoch názorne ukázať, ako 

poistenie funguje. 

2. stupeň 

Vysvetliť základný účel verejného poistenia, stručne charakterizovať zdravotné poistenie, sociálne 

poistenie a v rámci neho predovšetkým nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové 

poistenie a poistenie v nezamestnanosti. 

 

Aktivity:  

• Svet v nákupnom košíku 

• návšteva Múzea mincí a medailí v Kremnici 

• beseda s pracovníkom banky 
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PROTIDROGOVÁ PREVENCIA 

Základná forma 

• Súčasť vyučovacej hodiny 

• Školský poriadok  

 

Aktivity 

• Besedy 

• Športové aktivity – školské Dni športu 

• Turistika  

• Podpora činnosti záujmových útvarov 
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PREVENCIA OBEZITY 

Základná forma 

• Súčasť vyučovacích hodín 

Realizácia projektu a plánu Škola podporujúca zdravie  

Obezita sa stala fenoménom modernej doby. Je ňou postihnutá viac ako tretina  dospelej 

populácie a čo je horšie, jej výskyt môžeme badať čoraz častejšie i u detí. Tie následkom obezity 

trpia mnohými chorobami a zdravotnými problémami. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky preto vypracoval Národný program prevencie obezity (NPPO).  

Zámery NPPO: 

• Tvorba spoločensky prospešného systému, ktorý povedie k zníženiu nadhmotnosti a obezity 

v populácii a eliminuje výskyt nadhmotnosti a obezity. 

• Znížiť počet nových prípadov ochorení súvisiacich s nadhmotnosťou a obezitou. 

• Znížiť výskyt a vplyv ostatných modifikovateľných rizikových faktorov týchto ochorení 

Ciele NNPO: 

• Zabrániť vzniku nadhmotnosti a obezity u detí. 

• Zastaviť nárast a znížiť počet občanov trpiacich nadhmotnosťou a obezitou 

Oblasti vykonávania aktivít NPPO: 

• Vhodná výživa, pohybová aktivita 

 

Aktivity  

• Mimoškolské aktivity – plávanie, turistika 

• Podpora a účasť v športových súťažiach  

• Krúžková športová činnosť  

• Kurzy – plavecký, turistický, lyžiarsky 

• Deň zdravej výživy 

• Školské akcie – Oci, mami, cvičte s nami a Škola tancuje 

• Olympijský festival 

• Školské Dni športu 

• Týždeň zdravia 
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VÝCHOVA K ĽUDSKÝM PRÁVAM 

 

Základná forma 

• Triednické aktivity 

• Školský poriadok  

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa detí a ich zmeny. 

V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu 

bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu a využívať účinné nástroje na predchádzanie, resp. 

riešenie prvých prejavov problémového alebo agresívneho správania, záškoláctva, šikanovania, 

fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho 

zneužívania, prejavov extrémizmu, zneužívania detí a žiakov – www.bezpecnaskola.sk, 

www.prevenciasikanovania.sk a spolupracovať s odborníkmi z príslušného centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „CPPPaP“).  

V duchu Dekády OSN výchovy k ľudským právam venovať intenzívnu pozornosť 

problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie na 

vyučovaní. Dôsledne realizovať Deklaráciu práv dieťaťa v škole. Deti aktívne ochraňovať pred 

nežiaducimi vplyvmi: 

• pozorovaním zmien v správaní, fyzickom a psychickom stave žiakov, 

• pri odôvodnenom podozrení zanedbávania, alebo týrania detí bezodkladne požiadať 

prostredníctvom vedenia školy o spoluprácu odbor starostlivosti o rodinu, 

• v prípade zistenia výrazných porúch správania žiaka (vandalizmus, šikanovanie, záškoláctvo 

a pod.) spolupracovať s  CPPP a OO PZ s možnosťou navrhnúť vhodné formy na riešenie 

negatívnych javov, 

• vhodne využívať tematické celky učebných osnov hlavne občianskej výchovy, náboženskej a 

etickej výchovy ako i medzipredmetové vzťahy ostatných predmetov na posilnenie tolerancie, 

odstraňovanie rasizmu a antisemitizmu 

Aktivity 

• Integrácia žiakov  

✓ so zdravotným znevýhodnením 

✓  so všeobecným nadaním  

• Projekt Na vlastných nohách 

• Olympijský festival 

• Vieme, že ... realizácia preventívneho programuˇ 

• Školská výtvarná súťaž 
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PLÁN VÝCHOVY A BOJA  PROTI  OBCHODOVANIU  S  ĽUĎMI  

Jedným z najdôležitejších krokov v boji proti obchodovaniu s ľuďmi bolo prijatie Rámcového 

programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi v roku 2002 EÚ Radou ministrov. Na Slovensku bol 

prijatý Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 – 2010, ktorého hlavným 

cieľom je zabezpečiť a koordinovať efektívnu národnú stratégiu boja proti obchodovaniu s ľuďmi.  

Cieľom Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi je zabezpečiť komplexnú a 

účinnú národnú stratégiu boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorá podporuje rozvoj vzájomného 

porozumenia a koordinovanej činnosti všetkých zainteresovaných subjektov v rámci eliminácie rizík 

a predchádzania spáchaniu trestného činu obchodovania s ľuďmi, ako aj pri vytváraní podmienok pre 

poskytovanie podpory a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a zabezpečenia ochrany ľudských 

práv a dôstojnosti. 

Problematika prevencie obchodovania s ľuďmi a zvyšovanie informovanosti bola 

zapracovaná do Pedagogicko-organizačných pokynov. V rámci výchovnovzdelávacieho procesu je 

venovaná primeraná pozornosť problematike prevencie obchodovania s ľuďmi (etická výchova, 

občianska náuka), sú zabezpečované potrebné informačné materiály a didaktické pomôcky, venuje 

sa pozornosť zvýšenej informovanosti dievčat o možných rizikách práce v zahraničí. V rámci 

problematiky obchodovania s ľuďmi sa zaznamenávajú najmä nadnárodné formy obchodovania s 

ľuďmi, kde páchatelia násilím, hrozbou násilia, prehováraním a iným spôsobom získavajú obete 

obchodovania a zvyčajne ich odvážajú do cieľových krajín. Tam ich nútia na vykonávanie prostitúcie, 

predajú ich ďalším osobám, alebo nútia žobrať, kradnúť, či pracovať len za ubytovanie a stravu. 

Prípady, ktoré vykazujú znaky národnej formy, sú zvyčajne kvalifikované ako kupliarstvo, prípadne 

v súbehu s ohrozovaním mravnosti, sexuálnym zneužívaním alebo sexuálnym násilím. Obe formy 

majú dopad najmä na dievčatá a ženy, v menšej miere sú obeťami aj chlapci, resp. mladí muži, ktorí 

sú zneužívaní na výrobu detskej pornografie a na poskytovanie sexuálnych služieb, najmä pre 

zahraničnú klientelu. Ide o javy, ktoré poznáme pod rôznymi označeniami: novodobé otroctvo, 

obchod s bielym mäsom, obete falošných pracovných agentúr... 

Výučba súvisiaca s riešením obchodovania s ľuďmi je interdisciplinárne veľmi úzko 

vzájomne prepojená. Študenti sa v spoločensko-vedných predmetoch zoznamujú so sociologickými, 

psychologickými, etickými, ekonomickými aspektmi života spoločnosti. 

Efektívna prevencia násilia páchaného na ženách je založená na zvyšovaní povedomia 

spoločnosti o závažnosti a negatívnych dôsledkoch násilia páchaného na ženách a propagácii nulovej 

tolerancie voči násiliu. Inštitucionálna výchova predstavuje nenahraditeľný zdroj formovania verejnej 

mienky, môže podstatne prispieť k odmietnutiu a následnej eliminácii násilia páchaného na ženách. 

Výchova, ktorej cieľom je odmietanie akýchkoľvek násilných prejavov voči druhým ľuďom, by mala 
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vychádzať zo všeobecných princípov rešpektovania ľudských práv. Vzhľadom na prevenciu násilia 

páchaného na ženách je efektívne poskytovanie práve takých informácií o násilí páchanom na ženách, 

ktoré vychádzajú z porozumenia špecifickosti príčin a súvislostí jednotlivých foriem násilia 

páchaného na ženách. 

Predpokladom účinnej prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách je výchova a 

vzdelávanie smerujúce k odmietaniu akýchkoľvek znevažujúcich a podceňujúcich pohľadov na ženy. 

Konkrétne ciele a aktivity: 

a) V rámci propagačnej kampane, triednických a vyučovacích hodín informovať o existencii 

problému obchodovania s ľuďmi a o rizikách predurčujúcich potencionálnu obeť obchodovania s 

ľuďmi. 

b) Realizovať preventívne aktivity na hodinách etickej a občianskej náuky. 

c) Zorganizovať besedu so psychológom, príp. príslušníkom polície.  

d) Priebežne pripravovať nástenku s aktuálnou problematikou.  

e) Oboznamovať sa s materiálmi, dokumentmi, metodikami (v printovej i elektronickej podobe), 

zaujímavé materiály (pracovné listy, aktivity) zabezpečiť v tlačenej podobe ostatným učiteľom OBN 

f) Na informovanie o problematike využiť aj medzinárodné dni, napr.:  

• 2. december – Medzinárodný deň zrušenia otroctva (OSN, pripomína sa od 1984; v ten deň 1949 

OSN prijala Dohovor o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb)  

• 4. apríl – Medzinárodný deň bez násilia  

• 23. september – Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi  

• 25. november – Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách  

Webové adresy, venujúce sa problematike obchodovania s ľuďmi: 

http://www.fenestra.sk/ 

http://www.profamilia.sk/ 

http://www.esfem.sk/ 

http://www.trafficking.szm.com/ 

http://www.alianciazien.sk/ 

http://www.gender.gov.sk/ 

http://www.radaeuropy.sk/?obchodovanie-s-ludmi 

http://www.zastavmenasilie.sk/  

 

 

 

 

 



ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18 

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM 

___________________________________________________________________________ 

 

NÁRODNÝ PROGRAM PREVENCIE HIV/AIDS 

Národný program prevencia HIV/AIDS („NPP HIV/AIDS“) v súlade s Programovým 

vyhlásením vlády SR nadväzuje na predchádzajúce aktivity v boji proti HIV/AIDS v 

Slovenskej republike a zohľadňuje odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie a UNAIDS 

(Joint United Nations Programme on HIV/AIDS). Základným cieľom NPP HIV/AIDS zostáva 

obmedzovať šírenie vírusu HIV v Slovenskej republike a zmierňovať dopady nákazy HIV a 

AIDS v tých častiach spoločnosti, ktorých sa to najviac dotýka. Všetky aktivity musia byť v 

súlade s cieľmi UNAIDS, založené na princípe ochrany ľudských práv, vedeckých poznatkov, 

rešpektovať národnú koordináciu a zmysluplné zapojenie občianskej spoločnosti a 

mimovládnych spoločností v oblasti boja proti HIV/ AIDS. 

Konkrétne úlohy: 

• Pripraviť školské nástenky k významným udalostiam: Svetový deň duševného zdravia, 

Svetový deň nefajčenia, Európsky týždeň boja proti drogám, Svetový deň prevencie 

HIV/AIDS, 

• uskutočňovať besedy so psychológom, lekárom, políciou, 

• podporovať aktivity vedúcich k partnerskej vernosti, 

• zamerať sa na prevenciu rizikového správania sa v období dospievania, 

• realizovať prevenciu HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými osnovami, 

• pravidelne uskutočňovať besedy so špeciálnym pedagógom, sociálnym pedagógom, 

prípadne psychológom, lekárom. 

• Oboznámiť žiakov 5. – 9. ročníka so základnými informáciami o HIV/AIDS: 

✓ čo je HIV/AIDS, aké sú príznaky AIDS, 

✓ spôsoby prenosu infekcie, prevencia AIDS, 

✓ liečba AIDS, čo sú Červené stužky. 

• Beseda s odborníkom na tému „AIDS a prevencia pred AIDS“ 

• Výtvarné práce žiakov – pohľadnice veľkosti A5, A6 na tému „Červené stužky“  

• Výtvarné práce žiakov s témou boja proti AIDS. 
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11. Učebný plán 

 
vzdelávacia 

oblasť 

vyučovací predmet ročník 

primárne 

vzdelávanie 

ročník 

nižšie stredné vzdelávanie 

1. 2. 3. 4. Ʃ 5. 6. 7. 8. 9. Ʃ 

 

Jazyk  

a 

komunikácia 

slovenský jazyk a 

literatúra 

9 8 7 7 31 5 5 4 5 5 24 

anglický jazyk 1 1 3 3 8 3 3 3 3 3 15 

druhý cudzí jazyk        2* 2* 2* 6 

čitateľská gramotnosť        1* 1* 1*  

 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 4 4 4 4 16 4 5 5 5 5 24 

informatika  1 1 1 3 1 1 1 1  4 

matematická gramotnosť        1*  1*  

praktické cvičenia z 

matematiky 

         1 1 

tvorba absolvent. 

projektu 

         1 1 

 

Človek  

a príroda 

prvouka 1 2   3       

prírodoveda   2 2 4       

fyzika       2 1 2 1 6 

chémia        2 2 1 5 

biológia      2 1 2 1 1 7 

 

Človek  

a spoločnosť 

vlastiveda   1 2 3       

dejepis      1 2 1 1 2 6 

geografia      2 1 1 1 1 6 

občianska náuka       1 1 1 1 4 

mediálna výchova        1 1* 1 4 

Človek  

a hodnoty 

etická 

výchova/náboženská 

výchova/náboženstvo 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

Človek a svet 

práce 

pracovné vyučovanie   1 1 2       

technika      1 1 1 1 1 5 

Umenie a 

kultúra 

hudobná výchova 1 1 1 1 4 1 1 1 1  4 

výtvarná výchova 2 2 1 1 6 1 1 1 1 1 5 

 

Zdravie  

a pohyb 

telesná a športová 

výchova 

2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 

pohybová príprava 1 1 1 1 4 2 1    3 

ochrana života a zdravia      1 1    2 

SPOLU  22 23 25 26 96 27 29 30 30 30 146 
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* NJ pre žiakov, ktorí budú mať záujem o druhý cudzí jazyk v počte 2 hodiny týždenne. Žiaci, 

ktorí neprejavia záujem o vyučovanie NJ, sa budú vzdelávať v predmetoch čitateľská 

gramotnosť, matematická gramotnosť v 7. a 9. ročníku (po 1 hodine) a čitateľská gramotnosť a 

mediálna výchova v 8. ročníku po 1 hodine. 

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 . Vo 

vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa rozdelenie žiakov odporúča 

pri tých témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických zručností žiakov. 

Poznámky 

• Vyučovanie realizujeme v rámci povinných hodín a voliteľných hodín.  

• Predmet náboženská výchova sa vyučuje v alternatíve s etickou výchovou. Žiak si do 

15. júna daného roka vyberie jeden z nich a ten je pre neho záväzný počas nasledujúceho 

školského roka. Náboženská aj etická výchova sa vyučuje do 20 žiakov. 

• Predmet pohybová príprava sa vyučuje v skupinách do 25 žiakov. 

• Predmet chémia sa vzhľadom na bezpečnosť žiakov a realizáciu laboratórnych prác  

vyučuje v skupinách do 20 žiakov. 

• Anglický jazyk, technika a informatika sa vyučujú v skupinách do 17 žiakov. 

• Vyučovanie predmetu mediálna výchova sa vzhľadom na špecifickosť predmetu delí na 

skupiny do 15 žiakov. 

• Telesná a športová výchova na 2. stupni sa vyučuje v skupinách dievčatá a chlapci, 

pričom v zmysle vyhlášky o základnej škole využívame spájanie ročníkov. 

• Do 15. júna daného roka sa žiaci 6. ročníka (zákonní zástupcovia) písomne vyjadria, či 

majú záujem o vyučovanie predmetu nemecký jazyk od 7. – 9. ročník po 2 hodiny 

v každom ročníku. Pri splnení kritéria –  minimálne 40 % žiakov daného 6. ročníka bude 

mať záujem o vyučovanie nemeckého jazyka – daný predmet sa bude vyučovať. Žiaci, 

ktorí nebudú mať záujem o vyučovanie nemeckého jazyka sa budú vzdelávať 

v nasledovných predmetoch: 

7. ročník = matematická gramotnosť (1 hodina), čitateľská gramotnosť (1 hodina) 

8. ročník = čitateľská gramotnosť (1 hodina), mediálna výchova (1 hodina) 

9. ročník = čitateľská gramotnosť (1 hodina), matematická gramotnosť (1 hodina). 

 



ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18 

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM 

___________________________________________________________________________ 

 

Využitie voliteľných hodín, o ktoré škola doplnila štátny učebný plán 

1. Voliteľné hodiny využívame na: 

a) posilnenie vyučovacích predmetov inovovaného štátneho vzdelávacieho programu, a to: 

• prírodoveda v 3. ročníku – 1 hodina, 

• matematika v 6., 7. a 8. ročníku po 1 hodine, 

• dejepis v 6. ročníku 1 hodina. 

V rámci predmetov sa vyučovacie hodiny využívajú: na zvýšenie kvality získaných 

spôsobilostí, na obohatenie vyučovania o inovované a inovatívne metódy a formy vyučovania, 

ktoré si vyžadujú vyšší počet hodín pre ich aplikáciu. Ide najmä o projektové vyučovanie, 

metodiku CLIL, blokové vyučovanie, ITV, prezentáciu prác žiakov a pod. 

b) na zavedenie nových predmetov: 

• anglický jazyk v 1. a 2. ročníku po 1 hodine, 

• informatika v 2. ročníku – 1 hodina, 

• pohybová príprava v 1. – 4. ročníku po 1 hodine, 

• pohybová príprava v 5.  ročníku  2 hodiny, 

• pohybová príprava v 6.  ročníku  1 hodina,, 

• ochrana života a zdravia v 5. a 6. ročníku po 1 hodine, 

• mediálna výchova v 7. –  9. ročníku po 1 hodine, 

• čitateľská gramotnosť v 7., 8. a 9. ročníku po 1 hodine, 

• matematická gramotnosť v 7. a 9. ročníku po 1 hodine, 

• tvorba absolventského projektu v 9. ročníku 1 hodina, 

• praktické cvičenia z matematiky v 9. ročníku 1 hodina. 

 

Prerokované a schválené v pedagogickej rade dňa 31. 8. 2022. Účinnosť od 1. 9. 2022. 
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12. Učebné plány pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

ISCED 1                                                                                                                                 

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia                                                 

s vyučovacím jazykom slovenským 

     

2. ROČNÍK 

     

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Školský 

vzdelávací 

program 

Spolu 

Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 8   8 

  

rozvíjanie komunikačných 

schopností       

  

rozvíjanie 

grafomotorických zručností       

Príroda a spoločnosť vecné učenie 1 1 2 

  vlastiveda       

Človek a príroda fyzika       

  chémia       

  biológia       

Človek a spoločnosť dejepis       

  geografia       

  občianska náuka       

Človek a hodnoty etická/náboženská výchova   1 1 

Matematika a práca matematika 4   4 

s informáciami informatika       

Človek a svet práce pracovné vyučovanie 2   2 

Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 1 2 

  hudobná výchova 1   1 

Zdravie a pohyb telesná výchova 2   2 

  pohybová príprava   1 1 

Spolu   19 4 23 
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ISCED 1                                                                                                                                                    

Rámcový učebný plán pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami (bez mentálneho postihnutia) pre primárne vzdelávanie                                                               

s vyučovacím jazykom slovenským   

     

3. ROČNÍK 

     

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Školský 

vzdelávací 

program Spolu 

Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 7   7 

  anglický jazyk 3   3 

Matematika a práca  matematika 4   4 

s informáciami informatika 1   1 

Človek a príroda prvouka       

  prírodoveda 1 1 2 

Človek a spoločnosť vlastiveda 1   1 

Človek a hodnoty 

etická výchova/ 

náboženská výchova 1   1 

Človek a svet práce pracovné vyučovanie 1   1 

Umenie a kultúra 
výtvarná výchova 1   1 

hudobná výchova 1  1 

Zdravie a pohyb 
telesná a športová výchova 2   2 

pohybová príprava       

Špeciálnopedagogická 

podpora 

rozvíjanie komunikačnej 

schopnosti a sociálnych 

zručností 2   2 

rozvíjanie 

grafomotorických zručností 

a písanie 1   1 

Spolu   26 1 27 
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ISCED 1                                                                                                                                                    

Rámcový učebný plán pre žiakov s telesným postihnutím pre primárne vzdelávanie                                                                  

     

3. ROČNÍK 

     

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Školský 

vzdelávací 

program Spolu 

Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 7   7 

  anglický jazyk 3   3 

Matematika a práca  matematika 4   4 

s informáciami informatika 1   1 

Človek a príroda prvouka       

  prírodoveda 1 1 2 

Človek a spoločnosť vlastiveda 1   1 

Človek a hodnoty 

etická výchova/ 

náboženská výchova 1   1 

Človek a svet práce pracovné vyučovanie 1   1 

Umenie a kultúra 
výtvarná výchova 1   1 

hudobná výchova 1  1 

Špeciálnopedagogická 

podpora 

rozvíjanie komunikačnej 

schopnosti a 

grafomotorických zručností 2   2 

rozvíjanie pohybových 

zručností 2   2 

Spolu   25 1 26 
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ISCED 1                                                                                                                                                    

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia                                             

s vyučovacím jazykom slovenským  

     

4. ROČNÍK 

     

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Školský 

vzdelávací 

program Spolu 

Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 7   7 

  

rozvíjanie komunikačných 

schopností       

  

rozvíjanie 

grafomotorických zručností       

Príroda a spoločnosť vecné učenie       

  prírodoveda   2 2 

  vlastiveda 2   2 

Človek a príroda fyzika        

  chémia       

  biológia       

Človek a spoločnosť dejepis       

  geografia       

  občianska náuka       

Človek a hodnoty 

etická výchova/ 

náboženská výchova   1 1 

Matematika a práca  matematika 4   4 

s informáciami informatika   1 1 

Človek a svet práce pracovné vyučovanie 4   4 

  svet práce       

Umenie a kultúra výtvarná výchova 1   1 

  hudobná výchova 1   1 

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 2   2 

Spolu   21 4 25 
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ISCED 1                                                                                                                                                    

Rámcový učebný plán pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami (bez mentálneho postihnutia) pre primárne vzdelávanie                                                               

s vyučovacím jazykom slovenským   

     

5. ROČNÍK 

     

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Školský 

vzdelávací 

program Spolu 

Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5   5 

  anglický jazyk 3   3 

Matematika a práca  matematika 4   4 

s informáciami informatika 1   1 

Človek a príroda biológia 2   2 

Človek a spoločnosť dejepis 1   1 

  geografia 2   2 

Človek a hodnoty 

etická výchova/ 

náboženská výchova 1   1 

Človek a svet práce technika 1   1 

Umenie a kultúra 
výtvarná výchova 1   1 

hudobná výchova 1  1 

Zdravie a pohyb 
telesná a športová výchova 2   2 

ochrana života a zdravia   1 1 

Špeciálnopedagogická 

podpora 

rozvíjanie komunikačnej 

schopnosti a sociálnych 

zručností 2   2 

Spolu   26 1 27 
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ISCED 1                                                                                                                                                    

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia                                             

s vyučovacím jazykom slovenským  

     

6. ROČNÍK 

     

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Školský 

vzdelávací 

program Spolu 

Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 6   6 

  

rozvíjanie komunikačných 

schopností       

  

rozvíjanie 

grafomotorických zručností       

Príroda a spoločnosť vecné učenie       

  vlastiveda 3   3 

Človek a príroda fyzika        

  chémia       

  biológia       

Človek a spoločnosť dejepis       

  geografia       

  občianska náuka       

Človek a hodnoty 

etická výchova/ 

náboženská výchova 1   1 

Matematika a práca  matematika 4   4 

s informáciami informatika 1   1 

Človek a svet práce pracovné vyučovanie 4   4 

  technika   1 1 

Umenie a kultúra výtvarná výchova 1   1 

  hudobná výchova 1   1 

Zdravie a pohyb telesná výchova 2   2 

  pohybová príprava   1 1 

  ochrana života a zdravia   1 1 

Spolu   23 3 26 
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ISCED 1                                                                                                                                                    

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia                                             

s vyučovacím jazykom slovenským  

       

7. ROČNÍK 

       

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Školský 

vzdelávací 

program Spolu 

Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5   5 

  

rozvíjanie komunikačných 

schopností       

  

rozvíjanie 

grafomotorických zručností       

Príroda a spoločnosť vecné učenie       

  vlastiveda       

Človek a príroda fyzika  1   1 

  chémia       

  biológia 1   1 

Človek a spoločnosť dejepis 1   1 

  geografia 1   1 

  občianska náuka 1   1 

Človek a hodnoty 

etická výchova/ 

náboženská výchova 1   1 

Matematika a práca  matematika 4   4 

s informáciami informatika 1   1 

Človek a svet práce pracovné vyučovanie 4 2 6 

  technika   1 1 

Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 1 2 

  hudobná výchova 1   1 

Zdravie a pohyb telesná výchova 2   2 

Spolu   24 4 28 
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13. Vyučovací jazyk podľa § 12 školského zákona 

 

Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 

 

14. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie 

dokladu o získanom vzdelaní 

 

Primárne vzdelávanie ukončuje žiak absolvovaním 4. ročníka alebo žiak s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia absolvovaním posledného ročníka základnej školy. Dokladom o získanom 

stupni vzdelania je vysvedčenie, na ktorom sa v doložke uvedie, že žiak/žiačka získal/získala 

primárne vzdelanie.  

Nižšie stredné vzdelávanie ukončuje žiak spravidla na konci 9. ročníka. Dokladom o 

získanom stupni vzdelania je vysvedčenie, na ktorom sa v doložke uvedie, že žiak/žiačka 

získal/získala nižšie stredné vzdelanie.  

Ak žiak ukončí dochádzku v nižšom ročníku, ako aj žiak so ŠVVP s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia, získa primárne vzdelanie.  

 

15. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia považujeme za jednu z najvýznamnejších 

činností zabezpečujúcich kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.  

Našim cieľom je poskytnúť žiakom, pedagógom a ostatným zamestnancom školy spätnú 

väzbu, prostredníctvom ktorej získajú informácie o pozitívach i nedostatkoch ich práce, o tom, 

v čom sa zlepšili a kde je priestor pre ďalší rast ich výkonov. Hodnotenie je založené na 

princípoch: 

• motivácie, 

• informácie, 

• komparatívnosti, 

• korekcie. 

Vychádza z jasne stanovených cieľov a kritérií. Hodnotený má právo: 

• vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, 

• dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia, 
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• na objektívne hodnotenie. 

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia je konkrétne odporúčanie alebo rada, ktorá 

pomôže eliminovať, prípadne odstrániť nedostatky. 

 

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v našej škole je poskytnúť žiakom 

a ich rodičom spätnú väzbu o tom, ako ich dieťa zvládlo danú problematiku, v čom má 

nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Žiakov povzbudzujeme do ďalšej práce a 

ponúkame návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. V hodnotení žiakov sa 

zameriavame na prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese uskutočňujeme priebežné a celkové hodnotenie: 

• priebežné hodnotenie uskutočňujeme pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov 

žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter. Učiteľ zohľadňuje 

vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i 

fyzickú disponovanosť, 

• celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch uskutočňujeme na 

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

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

 

V rámci hodnotenia preverujeme výsledky činnosti žiakov podľa určených kritérií. Kritériá 

hodnotenia sú podrobne rozpracované pre každý vzdelávací predmet zvlášť. Niektoré kritériá 

sú všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony žiakov sú hodnotené podľa 

stanovených kritérií hodnotenia. Žiaci sú systematicky hodnotení. Predmetom hodnotenia je 

úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných osnov a vzdelávacích štandardov.  

Hodnotenie a klasifikácia žiaka nemôže byť znížená na základe správania žiaka. Na 

začiatku príslušného školského roka pedagogická rada rozhoduje o klasifikovaní alebo 

neklasifikovaní výchovných predmetov. 

Na zisťovanie dosiahnutej úrovne vedomostí a zručností využívame nasledovné spôsoby 

preverovania vedomostí: 

• skúšanie - individuálne, skupinové, frontálne, priebežné, súhrnné, ústne, 

• písomné - testy, kontrolné práce, diktáty, projekty, portfóliá. 
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Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. 

Hodnotenie nikdy nesmie viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka. 

Hodnotenie správania vychádza z aktuálneho Metodického pokynu na hodnotenie žiakov 

základnej školy. Kritériom je dodržiavanie pravidiel školského poriadku. 

Zákonných zástupcov žiaka učiteľ osobne alebo prostredníctvom triedneho učiteľa 

priebežne informuje o prospechu a správaní žiaka. Pravidelne podáva informáciu o triede a 

jednotlivcoch na triednych schôdzach rodičovského združenia alebo konzultáciách pre rodičov. 

 V prípade výrazného zhoršenia prospechu alebo správania informuje zákonných zástupcov 

žiaka triedny učiteľ preukázateľným spôsobom prostredníctvom žiackej knižky. Učiteľ vedie 

evidenciu o každej klasifikácii žiaka v klasifikačnom zázname 

Pri hodnotení žiaka posudzujeme získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami a 

schopnosť ich využívať v oblastiach: 

• komunikačných schopností, najmä ústne a písomné spôsobilosti, 

• čitateľskej gramotnosti, 

• jazykových schopností v štátnom jazyku, v materinskom jazyku, v cudzích jazykoch, 

• využívania informačno-komunikačných technológií, 

• matematickej gramotnosti a prírodných vied, 

• sociálnych kompetencií, 

• multikultúrnych kompetencií, 

• manuálnych zručností a ich využití v praktických cvičeniach, 

• umeleckých a psychomotorických schopností, 

• analýzy problémov a schopnosti ich riešenia, 

• osobnostných vlastností ako porozumenie, znášanlivosť, tolerancia, priateľstvo, 

• kontrolovania a regulovania svojho správania, ochrany svojho zdravia a životného 

prostredia a etických princípov. 

Žiakov hodnotíme: 

• známkami, 

• ústne. 

 

Na konci 1. polroka daného školského roka vydáme žiakovi výpis z klasifikácie prospechu 

a správania za 1. polrok. Na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka vydáme na konci prvého 

polroka daného školského roka žiakovi polročné vysvedčenie. Na konci školského roka vydáme 
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žiakovi vysvedčenie, v ktorom sú uvedené výsledky hodnotenia za prvý polrok a za druhý  

polrok školského roka. 

 

Získavanie podkladov na hodnotenie 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava 

učiteľ 1. stupňa týmito metódami, formami a prostriedkami: 

• sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 

• sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

• rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové) a didaktickými 

testami; uplatňuje aj metódy menej riadené (referáty, denníky, sebahodnotiace listy, 

dotazníky, pozorovania, portfóliá), 

• analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, 

• konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými 

zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára 

pre deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a 

poruchami, 

• rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka. 

Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP 

Klasifikáciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú 

začlenení do bežných tried, uskutočňujeme v súlade s aktuálnym Metodickým pokynom na 

hodnotenie žiakov so ŠVVP. Hodnotenie robíme s prihliadnutím na stupeň poruchy, ktorý je 

zohľadnený v jeho individuálnom vzdelávacom programe. Vyučujúci rešpektujú odporúčania 

psychologických vyšetrení žiaka a uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení správania žiaka. 

Vyberajú vhodné a primerané spôsoby hodnotenia vrátane podkladov na hodnotenie. Uplatňujú 

také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam žiaka a nemajú negatívny 

vplyv na jeho rozvoj a psychiku. Volia taký druh hodnotenia, v ktorom môže žiak preukázať 

lepšie výkony. 

Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom 

prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy a na 

predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Pri 

hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti. 
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U žiaka, 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. 

Žiakovi s narušenými komunikačnými schopnosťami (chybami a poruchami reči a 

vývinovými poruchami učenia) zabezpečí učiteľ pri ústnej odpovedi také podmienky, aby 

neutrpel psychickú ujmu. Učiteľ v konkrétnych prípadoch zváži, či uprednostní písomnú, 

praktickú alebo ústnu formu odpovede. 

Žiak s diagnózou zajakavosť môže byť ústne skúšaný a na obsah jeho výpovede môžu 

byť kladené rovnaké nároky ako u ostatných žiakov, ak nemá písomné odporúčanie 

poradenského zariadenia rezortu školstva o vylúčení ústneho skúšania. Formálna stránka 

odpovede sa nehodnotí. Zajakavému žiakovi je potrebné poskytnúť viac času na odpoveď a 

taktne o tom poučiť aj spolužiakov. 

Žiak s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia) môže písať 

diktát, alebo byť skúšaný písomnou formou len za podmienky, že bol vopred pripravený 

špeciálnymi metodickými postupmi na vyučovaní. Diktát žiaka s vývinovými poruchami učenia 

učiteľ nehodnotí známkami, ale slovne, vyčísli počet chýb a pri hodnotení spolupracuje so 

žiakom. 

Grafický prejav žiaka s takým zdravotným znevýhodnením, ktoré má vplyv na jeho 

úroveň (napr. písanie, výtvarný prejav), sa priebežne ani súhrnne nehodnotí známkou. 

Žiak, ktorý sa rýchlo unaví, musí mať možnosť pri písomnej skúške pracovať 

individuálnym tempom, prípadne krátko relaxovať. 

Žiak, ktorý vzhľadom na druh a stupeň svojho znevýhodnenia nemôže v celku plniť 

učebné osnovy základnej školy v niektorých alebo všetkých predmetoch a postupuje podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu, jeho učebné výsledky sa priebežne aj súhrnne na 

vysvedčení hodnotia podľa individuálnych kritérií. Na vysvedčení v doložke, alebo v rámci 

súhrnného slovného hodnotenia triedny učiteľ uvedie, v ktorých predmetoch žiak postupoval 

podľa individuálneho učebného programu. 

Pri polročnom a koncoročnom hodnotení začleneného žiaka sa používa rovnaké tlačivo 

vysvedčenia ako pre ostatných žiakov. 

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným 

postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie. (§ 55 ods. 1, 4 školského zákona). 

Hodnotenie správania začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  
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(s poruchami správania) sa posudzuje s prihliadnutím na jeho druh zdravotného znevýhodnenia 

v úzkej spolupráci s CPPPaP, CŠPP, zákonným zástupcom žiaka, prípadne so špeciálnym 

pedagógom. 

 

16. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia pedagogických a odborných 

zamestnancov 

 

Hodnotenie pedagogických i nepedagogických zamestnancov predstavuje racionálne a 

systematické porovnávanie požiadaviek jednotlivých pracovných činností a spôsobilostí 

zamestnancov s tým, či dokážu úspešne vykonávať zverené úlohy. Kompetenciou vedúceho 

zamestnanca – vedúceho MZ, PK, zástupkýň riaditeľky školy a riaditeľky školy je posúdenie 

pracovného výkonu zamestnancov a spoznanie ich silných a slabých stránok, 

spolurozhodovanie o spôsobe odmeňovania a motivovania zamestnancov, zlepšovanie 

vzájomných vzťahov medzi riadiacim zamestnancom a jeho podriadenými spolupracovníkmi a 

zamestnancami v pracovnom tíme navzájom, osobný vzťah zamestnanca k práci, stotožnenie 

sa zamestnanca s cieľmi a hodnotami školy. 

Systém hodnotenia má za cieľ pozitívne vplývať na pracovnú výkonnosť zamestnancov, 

motivovať a efektívne ich stimulovať plniť si svoje pracovné povinnosti a tak zvyšovať osobnú 

angažovanosť k skvalitňovaniu edukačného procesu, sledovať a hodnotiť svoj pracovný výkon 

a pracovné správanie a meniť ich kvalitu prostredníctvom kontinuálneho profesijného 

vzdelávania a sebavzdelávania, a tým zvyšovať kvalitu ZŠ s MŠ Župkov. Aktívne podávať 

návrhy na zlepšenie činnosti školy tak, aby boli dosiahnuté plánované úlohy a dosiahol sa 

strategický cieľ školy. 

Výsledky hodnotenia zamestnancov sú podkladom na: 

a) riadenie kariéry pedagogických zamestnancov, 

b) posúdenie pracovného výkonu a odhalenie jeho rezerv, 

c) odmeňovanie pedagogických zamestnancov, 

d) ukončenie pracovného pomeru, 

e) premiestnenie pedagogických i nepedagogických zamestnancov, 

f) vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania na príslušný školský rok. 

Hodnotenie zamestnancov vykonáva: 
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a) Uvádzajúci pedagogický zamestnanec pre začínajúceho pedagogického zamestnanca 

priebežne počas uvádzajúceho obdobia a na konci adaptačného obdobia. 

b) Priamy nadriadený pedagogický zamestnanec podriadeného pedagogického zamestnanca 

dvakrát ročne najneskôr do konca februára daného školského roka a do konca augusta daného 

školského roka na základe vopred stanovených kritérií a metód hodnotenia. 

Systém kontroly a hodnotenia výkonov je sledovanie aktivít zamestnancov a ich formatívne 

hodnotenie na základe získaných poznatkov z: 

a) pedagogického pozorovania počas hospitácií a kontrol, 

b) riadených rozhovorov, 

c) analýz predpísaných písomných prác, 

d) výsledkov žiakov, ktorých pedagóg vyučuje, 

e) výsledkov didaktických testov, 

f) osobných vyjadrení žiakov a zákonných zástupcov žiakov, 

g) iných zdrojov (prezentácie, výtvarné práce, dosiahnutie športových limitov žiakov a pod.). 

K hodnoteniu sa vyjadruje hodnotiteľ aj hodnotený. 

Pri hodnotení sa využívajú tieto metódy hodnotenia: 

a) číselné – bodmi, známkami, 

b) slovné – formou rozhovoru, 

c) prostredníctvom hodnotiacich dotazníkov. 

Hodnotenie sa zakladá na bodovom a slovnom hodnotení : 

a) 4 body = aktívne, iniciatívne, samostatné, zodpovedné, včasné a spoľahlivé plnenie kritéria. 

Výsledok = mimoriadne dobré 

b) 3 body = kritérium je plnené s menšími výhradami v porovnaní s bodom a), ktoré výrazne 

neovplyvňujú cieľ činnosti obsiahnutého v kritériu. Výsledok = veľmi dobré 

c) 2 body = priemerné plnenie kritéria, kolísavé pracovné výkony v závislosti od vonkajších 

vplyvov alebo vnútornej motivácie. Výsledok = štandardné 

d) 1 bod = dostatočné plnenie iba základných povinností nevyhnutných na splnenie kritéria, 

potreba pravidelnej kontroly pre splnenie cieľa v kritériu. Výsledok = postačujúce 

e) 0 bodov = nedostatočné plnenie kritéria. Výsledok = nepostačujúce 

 

Kritériá hodnotenia kvality výchovno-vzdelávacej činnosti 

K základným kritériám, ktoré sú prostriedkom hodnotiaceho systému našej školy, patria: 
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a) kompetencie pedagogického zamestnanca – odborné vedomosti a zručnosti, organizačné 

schopnosti, schopnosť inovovať vyučovací proces, iniciatíva, samostatnosť, 

cieľavedomosť, zdravá ctižiadosť, tvorivosť, schopnosť organizovať, schopnosť 

spolupracovať, schopnosť plánovať a realizovať svoju činnosť a učebnú činnosť žiakov, 

schopnosť prezentovať sa, participovať, schopnosť pracovať s informáciami, v práci 

využívať IKT, otvorenosť pre zmeny, zodpovednosť, ... 

b) pracovné správanie sa – prístup k plneniu povinností a pridelených úloh, rešpektovanie 

dohodnutých hodnôt školy, rešpektovanie vnútorných smerníc a nariadení, podávanie 

návrhov na skvalitnenie práce v triede, v škole, rozvrhnutie pracovného času, dochádzka 

do zamestnania,... 

c) sociálne správanie – úroveň spolupráce, komunikácia s vedením školy, s ostatnými 

zamestnancami školy, so zriaďovateľom školy, so zákonnými zástupcami žiakov, so 

žiakmi, štýl vedenia ľudí,... 

d) pracovné výsledky (výkony) – úroveň práce, náročnosť výkonu pedagogickej činnosti 

 

Kritériá a indikátory hodnotených oblastí 

 

Kritérium: Výchovno-vzdelávací proces 

I1: Stanovuje ciele vyučovania. 

I2: Uplatňuje aktivity smerujúce k motivácii žiakov v danej oblasti. 

I3: Vyberá obsah vzdelávania, metódy, formy a prostriedky v nadväznosti na ciele 

vyučovania. 

I4: Dodržiava didaktické zásady. 

I5: Riadi a hodnotí skupinovú alebo tímovú prácu žiakov.  

I6: Poskytuje spätnú väzbu žiakom. 

I7: Uplatňuje aktivity na sebahodnotenie. 

I8: Sumatívne a formatívne hodnotí prácu/výkon žiakov. 

I9: Uplatňuje a riadi aktivity na rozvoj kritického myslenia, formulovanie vlastných stanovísk 

žiaka, aktívneho počúvania, funkčnej gramotnosti a na rozvoj argumentácie. 

I10: Vytvára podnetné prostredie na vzdelávanie žiakov.  

I11: U žiakov má prirodzenú autoritu. 

I12: Uplatňuje účinné metódy na zefektívnenie procesov učenia sa. 

I13: Využíva učebné a didaktické pomôcky a IKT vo vyučovacom procese. 
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I14: Cielene využíva prierezovú tému/prierezové témy vo vyučovacom procese. 

I15: Pozitívne podporuje pracovnú atmosféru v triede. 

 

Kritérium: Vzťah k žiakovi 

I1: Rozvíja silné stránky osobnosti žiaka. 

I2: Rozvíja kognitívne, personálne a sociálne zručnosti žiaka. 

I3: K žiakovi pristupuje individuálne. 

I4: Pomáha žiakovi so ŠVVP. 

I5: Vie vypočuť a rešpektovať názory žiaka. 

 

Kritérium: Postoje pedagogického zamestnanca 

I1: Zodpovedne si plní povinnosti vyplývajúce z pracovnej zmluvy a pracovnej náplne. 

I2: Plní povinnosti nad rámec pracovnej zmluvy a pracovnej náplne. 

I3: Má pozitívny vzťah k svojmu profesijnému a osobnostnému rastu. 

 

Kritérium: Profesionálne správanie pedagogického zamestnanca 

I1: Hodnotí svoj výchovno-vzdelávací proces a vlastné správanie sa. 

I2: Vie vymenovať svoje silné a slabé stránky. 

I3: Plánuje svoj profesijný rast. 

I4: Vie pracovať v tíme. 

I5: Vytvára priaznivú klímu v triede aj v kolektíve zamestnancov. 

I6: Korektne komunikuje s vedením školy, s kolegami, so žiakmi, so zákonnými zástupcami, 

s inými organizáciami. 

I7: Objektívne a racionálne rieši konflikty, zvláda psychickú záťaž. 

I8: Má prirodzenú autoritu v mikroprostredí a makroprostredí školy. 

I9: Šíri dobré meno školy. 

I10: Dodržiava a aplikuje nastavený hodnotový systém školy a dohodnuté pravidlá správania 

sa. 

 

Kritérium: Odborný a profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca 

I1: Uplatňuje sebahodnotenie svojej práce. 

I2: Zrozumiteľne si stanovuje pracovné ciele. 

I3: Absolvuje ďalšie vzdelávania. 

I4: Aplikuje získané kompetencie zo vzdelávania vo svojej práci. 
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I5: Pracuje s IKT. 

I6: Vytvára nový didaktický a učebný materiál a pomôcky. 

I7: Vyvíja publikačnú činnosť. 

 

Kritérium: Tvorba a dodržiavanie legislatívy, interných predpisov a noriem 

I1: Dodržiava platné všeobecne záväzné nariadenia zriaďovateľa školy a rezortné predpisy. 

I2: Podieľa sa na tvorbe interných predpisov. 

I3: Dodržiava interné predpisy. 

I4: Zvyšuje svoje legislatívne vedomie. 

I5: Správne vedie pedagogickú dokumentáciu. 

I6: Rešpektuje príkazy nadriadených. 

 

Kritérium: Plnenie aktivít a iných úloh 

I1: Pozitívne propaguje a prezentuje školu na verejnosti. 

I2: Spracováva, implementuje a vyhodnocuje rozvojové projekty, programy a aktivity pre 

školu. 

I3: Organizuje mimoškolské aktivity. 

I4: Motivuje žiakov na zapojenie do olympiád a rôznych súťaží. 

I5: Organizuje mimovyučovacie aktivít, napr. konzultácie, doučovanie. 

I6: Oslovuje a získava sponzorov pre triedu, školu. 

I7: Spolupracuje so zákonnými zástupcami žiakov, so zriaďovateľom školy, so starostami 

a poslancami obcí Kľakovskej doliny a inými organizáciami prospešnými pre školu. 

I8: Podieľa sa na estetike prostredia v triede, v škole. 

I9: Podieľa sa na zavádzaní inovácií v škole. 

 

Bodové hodnoty: 

• 4 body = aktívne, iniciatívne, samostatné, zodpovedné, včasné a spoľahlivé plnenie 

kritéria – mimoriadne dobré 

• 3 body = plnenie kritéria s menšími výhradami, ktoré neovplyvňuje cieľ činnosti 

obsiahnutého v kritériu – veľmi dobré 

• 2 body = priemerné plnenie kritéria, kolísavé výkony v závislosti od vonkajších vplyvov 

alebo vnútornej motivácie – dobré 
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• 1 bod = dostačujúce plnenie iba základných povinností nevyhnutných na splnenie 

kritéria, potreba pravidelnej kontroly pre splnenie cieľa obsiahnutého v kritériu – málo 

vyhovujúce 

• 0 bodov = nedostačujúce plnenie kritéria alebo vôbec neplnené kritérium – 

nevyhovujúce 

 

Záver hodnotenia: 

• 100% - 91% z celkového počtu možných získaných bodov hodnotenia – mimoriadne 

dobré výsledky, 

• 90% - 81% z celkového počtu možných získaných bodov hodnotenia – veľmi dobré 

výsledky, 

• 80% - 71% z celkového počtu možných získaných bodov hodnotenia – dobré výsledky, 

• 70% - 61% z celkového počtu možných získaných bodov hodnotenia – málo 

uspokojivé výsledky, 

• 60% - 0% z celkového počtu možných získaných bodov hodnotenia – neuspokojivé 

výsledky. 

 

Opis kritérií hodnotenia pedagogických zamestnancov je vypracovaný vo vnútornej 

smernici s názvom Smernica na hodnotenie pedagogických zamestnancov. 
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17. Požiadavky na ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov má veľký dopad na celkovú 

úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola má vypracovaný plán profesijného 

rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov. Ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov je zamerané hlavne na udržanie a zvyšovanie pedagogickej kompetencie 

pedagogických zamestnancov. Zahŕňa najmä inovácie v odbore, inovácie v pedagogike, 

didaktike jednotlivých vyučovacích predmetov, efektívne postupy výchovy a vzdelávania 

mládeže, vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj zásadné 

problémy slovenského školstva. 

Požiadavky na ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 

• Uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

• Motivovať pedagogických a odborných zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, 

vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 

• Rozvíjať osobnostný rozvoj pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu 

efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod. 

• Sprostredkovať pedagogickým a odborným zamestnancom najnovšie poznatky 

(inovácie) z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných 

vied, ako aj z odboru. 

• Pripravovať pedagogických a odborných zamestnancov na výkon špecializovaných 

funkcií, napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, koordinátor drogovej prevencie, 

koordinátor environmentálnej výchovy, predseda predmetovej komisie, metodického 

združenia, knihovník, atď. 

• Pripravovať pedagogických a odborných zamestnancov na výkon činností 

nevyhnutných pre rozvoj školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, 

tvorba štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie, atď. 

• Pripravovať pedagogických a odborných zamestnancov pre prácu s modernými 

didaktickými prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a 

pod. 

• Zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe, 

podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických a odborných zamestnancov. 
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• Sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických 

informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

• Pripravovať pedagogických a odborných zamestnancov na získanie prvej a druhej 

atestácie. 

 

Opatrenia v oblasti profesijného rastu 

Kvalifikačné vzdelávanie 

• Podporovať pedagógov školy v kvalifikačnom vzdelávaní, ktorým by získali 

kvalifikačné predpoklady na vyučovanie v predmetoch: 

✓ dejepis, 

✓ informatika, 

✓ tvorba absolventského projektu. 

Funkčné vzdelávanie 

• Absolvovať základný modul a následne ďalšie moduly funkčného vzdelávania pre 

výkon funkcie vedenia školy. 

Špecializačné vzdelávanie 

• Podporovať pedagóga školy, ktorý bude mať záujem absolvovať špecializačné 

vzdelávanie pre činnosť výchovného poradcu v zmysle zákona č. 138/2019. Súčasná 

výchovná poradkyňa končí štúdium špeciálnej pedagogiky.  

• Umožniť jednému zamestnancovi absolvovať špecializačné vzdelávanie, resp. 

akreditovaný kurz inštruktora pre lyžiarsky výcvik. 

Adaptačné vzdelávanie 

• Začínajúcich pedagogických zamestnancov, ktorí budú prijatí na výkon pedagogickej 

činnosti, zaradiť do procesu adaptačného vzdelávania a ukončiť ho najneskôr do 

desiatich mesiacov od nástupu do zamestnania. 

Predatestačné vzdelávanie 

• Umožniť každému pedagogickému zamestnancovi získať profesijné kompetencie na 

zaradenie do vyššieho kariérového stupňa absolvovaním predatestačného vzdelávania 

potrebného pre vykonanie prvej, resp. druhej atestácie. 

Inovačné vzdelávanie 

• Umožniť pedagogickým zamestnancom inovačné vzdelávanie vo svojom aprobačnom 

predmete a v oblasti tém inkluzívneho vzdelávania žiakov. 
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• Zo záverov tematickej inšpekcie je potrebné vzdelať pedagógov školy v oblasti rozvoja 

kritického myslenia a sebahodnotenia žiakov. 

Aktualizačné vzdelávanie 

• Organizovať pre pedagogických zamestnancov školy v zmysle zákona č. 138/2019 a 

platného pracovného poriadku školy aktualizačné vzdelávanie zamerané najmä na 

aktualizáciu v oblasti školskej legislatívy, zefektívnenie výučby prostredníctvom 

aktualizácií a inovácií v oblasti metodiky výučby a na reorganizáciu v systéme práce 

PZ v rozsahu 20 hodín za jeden školský rok. 
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Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov  

v jednotlivých predmetoch 

1. stupeň 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

1. ročník 

 

Hodnotenie pomocou obrázkových pečiatok: 

• žiak dostane pečiatku za splnenú úlohu, možnosť výberu pečiatky žiakom 

• pečiatky emotikony – vyjadrenie miery spokojnosti učiteľa s prácou žiaka 

Diktáty 

Cvičné diktáty zaraďovať priebežne podľa potreby, hodnotiť známkou, ktorá sa nezarátava do 

celkového hodnotenia – slúži ako spätná väzba pre zákonného zástupcu. 

Kontrolné diktáty – 4 a zamerané sú na: 

• Hlásky 

• Slabiky 

• Slová 

• Jednoduché vety 

Počet slov v diktáte: 10 – 15 

Stupnica na hodnotenie diktátov 

• 0 – 1 chyba = 1 

• 2 – 4 chyby = 2 

• 5 – 7 chýb = 3 

• 8 – 10 chýb = 4 

• 11 – viac chýb = 5 

Odpis písaného textu, prepis tlačeného textu 

Odpis písaného textu a prepis tlačeného textu sa hodnotí podľa tej istej stupnice. 

Úhľadnosť a čitateľnosť písma 

Hodnotenie úhľadnosti a čitateľnosti písma má motivačný charakter, nehodnotí sa známkou. 
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Čítanie 

• hodnotenie priebežné, známkou do šlabikára, čítanky (priebežné hodnotenie, ktoré sa 

nezarátava do celkového hodnotenia) má motivačný charakter a je spätnou väzbou pre 

zákonného zástupcu, 

• hodnotenie celkové, známkou do žiackej knižky a počíta sa do celkového hodnotenia 

na konci hodnoteného obdobia, v každom polroku minimálne 4-krát, 

• hodnotenie techniky čítania (plynulosť a správnosť) – cca 20 slov, podľa stupnice na 

hodnotenie diktátov, 

• hodnotenie porozumenia čítaného textu. 

Testy 

• štvrťročný 

• polročný 

• trištvrteročný 

• výstupný 

Testy obsahujú úlohy zamerané na prepis, odpis textu, úlohy zamerané na porozumenie 

čítanému textu. Hodnotia sa podľa percentuálnej stupnice. Zarátavajú sa do konečného 

hodnotenia. 

 

2. ročník 

 

Kontrolné diktáty v 2. ročníku (počet 6, počet slov max. 30). 

Zameranie: 

• Rozlišovacie znamienka 

• Samohlásky a dvojhlásky 

• Tvrdé a mäkké spoluhlásky 

• Slabiky de, te, ne, le 

• Veta 

• Opakovanie učiva 

Klasifikácia diktátov 

Za chybu v práci žiaka sa počíta akákoľvek chyba z učiva, ktoré sa prebralo. Ak sa 

vyskytne tá istá chyba v jednom slove niekoľkokrát, počíta sa za jednu chybu (napr. riba vo 
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viacerých vetách). Kontrolné diktáty sa budú hodnotiť dvoma známkami – prvá známka: 

preberaný jav, druhá známka: ostatné chyby. 

 

• 0 – 1 chyba = 1 

• 2 – 4 chyby = 2 

• 5 – 7 chýb = 3 

• 8 – 10 chýb = 4 

• 11 a viac chýb = 5 

Odpis a prepis textu: 

Hodnotiť stupnicou diktátov. 

Ústne odpovede: 

Jedenkrát za polrok žiak odpovedá ústne pri tabuli – krátke odpovede: hláskoslovný rozbor, 

odôvodňovanie pravopisu, ... 

Kontrolné práce: 

Vstupný test a výstupný test (podľa potreby aj tematické). Stupnica klasifikácie: 

• 100 – 90% = 1 

• 89 – 75% = 2 

• 74 – 50% = 3 

• 49 – 25% = 4 

• 24 – 0% = 5 

Priebežne sú hodnotené tvorivé, pravopisné, doplňovacie cvičenia, odpisy a prepisy textov. 

Nácvičné diktáty sa píšu podľa potreby, nie sú klasifikované. Žiaci sú informovaní o svojej 

práci počtom chýb. 

Čítanie 

• Žiaci sú skúšaní ústne aspoň 4- krát v danom polroku, hodnotí sa technika čítania a 

porozumenie textu (prihliada sa na individualitu žiaka – porovnáva sa sám so sebou). 

• 1 báseň spamäti v danom polroku 

• 2 – 4 pracovné listy zamerané na čítanie s porozumením – hodnotiť známkou s 

prihliadnutím na individualitu žiaka (úlohy budú bodované a podľa toho si učiteľ 

vyhodnotí prácu žiaka. Kritériá hodnotenia učiteľ oznámi vopred, zverejní ich na 

viditeľnom mieste.) 
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3. ročník 

 

Kontrolné diktáty v 3. ročníku (počet 8, počet slov max. 40). 

Zameranie: 

• Vybrané slová po b 

• Vybrané slová po m 

• Vybrané slová po p 

• Vybrané slová po r 

• Vybrané slová po s 

• Vybrané slová po v, z 

• Veľké začiatočné písmená 

• Zhrnutie učiva 

Klasifikácia: 

• 0 – 1 chyba = 1 

• 2 – 4 chyby = 2 

• 5 – 7 chýb = 3 

• 8 – 10 chýb = 4 

• 11 a viac chýb = 5 

Odpis a prepis textu – hodnotiť stupnicou diktátov. 

Ústne odpovede: 

1 – 2 krát za polrok žiak odpovedá ústne pri tabuli – krátke odpovede: vybrané slová, 

odôvodňovanie pravopisu, slovné druhy, ...). 

Kontrolné práce: 

Vstupný test a výstupný test (podľa potreby aj tematické). 

Stupnica klasifikácie: 

• 100 – 90% = 1 

• 89 – 75% = 2 

• 74 – 50% = 3 

• 49 – 25% = 4 

• 24 – 0% = 5 
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Priebežne sú hodnotené tvorivé, pravopisné, doplňovacie cvičenia, odpisy a prepisy textov. 

Nácvičné diktáty sa píšu podľa potreby, neklasifikujú sa a žiaci sú informovaní o svojej práci 

počtom chýb. 

Sloh 

• Napísať: list, opis predmetu, vytvorenie vizitky – hodnotí sa známkou (vystihnutie 

hlavných znakov slohových žánrov, zachovanie postupnosti, práca podľa osnovy). 

Čítanie 

• Žiaci sú skúšaní ústne aspoň 3-krát v danom polroku, hodnotí sa technika čítania a 

porozumenie textu (prihliada sa na individualitu žiaka – porovnáva sa sám so sebou). 

• 2 básne spamäti v danom polroku. 

• 2 – 4 pracovné listy zamerané na čítanie s porozumením – hodnotiť známkou s 

prihliadnutím na individualitu žiaka (úlohy budú bodované a podľa toho si učiteľ 

vyhodnotí prácu žiaka. Kritériá hodnotenia učiteľ oznámi vopred, zverejní ich na 

viditeľnom mieste. 

• Práca s textami mimo čítankovej literatúry – vymenovať hlavných hrdinov, nakresliť 

výstižnú ilustráciu, vyhľadať v texte odpoveď na danú otázku. 

 

4. ročník 

 

Kontrolné diktáty v 4. ročníku (počet 6, počet slov max. 50) 

• Vybrané slová 

• Spodobovanie 

• Podstatné mená 

• Prídavné mená, zámená, číslovky 

• Slovesá 

• Opakovanie učiva 

Klasifikácia: 

• 0 – 1 chyba = 1 

• 2 – 4 chyby = 2 

• 5 – 7 chýb = 3 

• 8 – 10 chýb = 4 

• 11 a viac chýb = 5 
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Sloh 

1-krát hodnotiť verbálny prejav – reprodukcia udalosti zo života detí (dodržiavanie časovej 

postupnosti, tvorenie jednoduchých viet – min. 5) 

1-krát hodnotiť písomný prejav – opis osoby (vystihnutie vonkajších znakov osoby, pokúsi sa 

vystihnúť aj charakterové vlastnosti) 

Čítanie 

Reprodukcia umeleckého a náučného textu, rozprávanie podľa osnovy – obrázková, slovná, 

tvorená z jednoduchých viet. 

 

Matematika 1. – 4. ročník 

 

Hodnotenie slovných úloh: 

• jednoduchá slovná úloha – 3 body (zápis - 1bod, výpočet - 1bod, odpoveď -1bod), 

• zložená slovná úloha – 4 body (zápis - 1bod, výpočet - 2body, odpoveď-1bod). 

Písomné práce: 

• vstupná (okrem 1. ročníka), 

• výstupná, 

• práce krátkeho rozsahu (päťminútovky), 

• tematické práce. 

Práce budú klasifikované. Všetky písomné práce budú obsahovať aktuálne učivo z geometrie. 

Stupnica klasifikácie: 

• 100 – 90% = 1 

• 89 – 75% = 2 

• 74 – 50% = 3 

• 49 – 25% = 4 

• 24 – 0% = 5 
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Anglický jazyk 1. – 4. ročník 

 

V 1. a 2. ročníku žiakov hlavne motivujeme, pretože nadobúdajú prvé skúsenosti s 

cudzím jazykom. Žiaci sa hodnotia za aktivitu na hodinách, domácu prípravu, berie sa do úvahy 

nielen to, čo si žiak pamätá, ale aj to, čo dokáže s jazykom urobiť, ako dokáže demonštrovať 

riešenie rôznych úloh v jazyku, aplikovať to, čo sa v škole učí. 

V 3. a 4. ročníku pridávame písanie jednoduchých viet. Na hodinách učiteľ sústavne 

pozoruje aktivitu alebo pasivitu žiaka, pripravenosť na vyučovanie, tvorivosť a pripravenosť 

žiaka na vyučovaciu hodinu, domáce úlohy. 

 

Formy hodnotenia: 

1. Ústny prejav 

• opakovanie počutého slova 

• riekanky, básne, piesne (aktivita) 

• čítanie a prekladanie 

• spolupráca v skupine 

• reagovanie na pokyny učiteľa 

• opis obrázkov 

2. Písomný prejav 

• obrázkové pracovné listy 

• výtvarný diktát 

• projekty (po predchádzajúcej príprave) 

• testy po každej prebratej lekcii 

• krátke písomky zamerané na preklad viet a overovanie slovnej zásoby 

 

Podklady na hodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov: 

• ústny prejav, dialóg 2 – krát za hodnotiace obdobie 

• čítanie s porozumením 2 – krát za hodnotiace obdobie 

• kontrolné práce, testy – po prebratí jednotlivých lekcií 

• školské úlohy 2 – krát za hodnotiace obdobie 

• krátke písomky 1 – 2 v rámci jednej lekcie 
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Stupnica klasifikácie: 

• 100 – 85% = 1 

• 84 – 70% = 2 

• 69 – 45% = 3 

• 44 – 20% = 4 

• 19 – 0% = 5 

 

Prvouka 1. – 2. ročník 

 

Ústne odpovede 

Na každej vyučovacej hodine sú žiakom kladené otázky z predchádzajúcich hodín. Je 

to spätná väzba pre učiteľa, ktorý si tak overí, na akej úrovni si žiaci osvojili poznatky s 

prebratého učiva. Po prebratí tematického celku učiteľ vyvolá žiakov k ústnej odpovedi, ktorá 

je hneď hodnotená známkou (1 až 5). Hodnotí sa: správnosť, plynulosť, vyjadrovacie 

schopnosti – úroveň zvládnutia učiva. 

Písomné práce 

Písomné práce učiteľ realizuje min. 2x počas školského roka (polročný a koncoročný 

test). Termíny sú žiakom vopred oznámené. Každá otázka v písomnej práci je hodnotená bodmi. 

Podľa počtu získaných bodov je žiak hodnotený známkou (1 až 5). 

Stupnica hodnotenia: 

• 100% – 90 % = 1 

• 89% – 75 % = 2 

• 74% – 50 % = 3 

• 49% – 25 % = 4 

• 24% – 0 % = 5 

V prípade absencie žiaka si písomnú prácu napíše po návrate do školy a po upevnení učiva. 

Projekt 

Počas celého školského roka majú žiaci možnosť spracovať projekt formou plagátu, referátu 

a výrobku, ktoré musia byť v súlade so zadanou témou. Učiteľ zadá termín odovzdania min. 1 

týždeň dopredu. Hodnotenie projektu je v kompetencii učiteľa. 

Kritériá hodnotenia projektov: dodržanie témy, prezentácia projektu, použitie obrázkov, 

kvalita výrobku, dĺžka prezentácie, forma písomného prejavu. 
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Do hodnotenia projektu sú zapojení aj ostatní žiaci v triede. 

 

Doplňujúce hodnotenie 

Hodnotí sa aktivita na hodinách, dobrovoľne tvorené projekty, správnosť zadaných úloh 

na hodinách (Bingo, domino, Alf, pracovné listy, zhotovenie výrobkov, práca v skupinách). 

Celkové hodnotenie je súhrnom vyššie uvedených kritérií. Učiteľ pri uzatváraní známky 

prihliada na prácu žiaka počas celého daného polroka. Zohľadňuje pri tom aktivitu na hodinách, 

systematickosť, zodpovednosť, prácu v skupinách, pomoc spolužiakom a učiteľovi, prípravu 

na hodinu. 

Projekty pre I. ročník: 

• tvorba herbáru (rastliny, listy stromov), 

• charakteristika živočíchov (prostredie, v ktorom žijú, ako si získavajú potravu, pohyb 

živočíchov), 

• zmysly človeka a zmyslové orgány (rozdiel), 

• zdroje svetla, 

• zostrojenie kyvadla, presýpacích hodín, 

• cesta do školy. 

Projekty pre II. ročník: 

• rastliny (rozmnožovanie, skladba, prostredie, význam, životné prejavy), 

• živočíchy a ich mláďatá (vývoj, dĺžka života, význam chovu pre človeka), 

• včela medonosná a mravce (význam pre človeka, spôsob života), 

• nákres kostry ľudského tela, 

• rozpustnosť látok vo vode, 

• štátne symboly, 

• prvá pomoc. 

 

Prírodoveda 3. – 4. ročník 

 

Klasifikačná stupnica písomných prác: 

• 100% – 90 % = 1 

• 89% – 75 % = 2 
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• 74% – 50 % = 3 

• 49% – 25 % = 4 

• 24% – 0 % = 5 

Písomné práce sa budú písať 3 – 4-krát ročne: po každom štvrťroku, prípadne po skončení 

tematického celku. 

Žiaci budú skúšaní hlavne ústne a hodnotení známkou. 

 

Kritériá ústneho hodnotenia: 

Pravdivosť, presnosť a plynulosť odpovede, práca s pomôckami; z opakovania 2 

predchádzajúce učivá. 

 

Žiaci budú vypracovávať na určené témy aj postery, zadané projekty. 

Kritériá hodnotenia projektov: 

• obsah, nápaditosť 

• grafické spracovanie 

• prezentácia 

Kritériá hodnotenia učiteľ oznámi vopred a vyvesí ich na viditeľné miesto. 

 

Hudobná výchova 1. – 4. ročník 

 

Od 1. po 4. ročník žiakov hodnotíme stupnicou od 1 do 5, 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – 

dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný 

• 70% aktivita žiaka + 30% úroveň zručností a vedomostí 

V 1. ročníku je ťažiskovou formou hodnotenia slovné hodnotenie výkonu a vedomosti žiaka, 

na základe pozorovania 

• hodnotenie známkou (nie je nutné hodnotiť každý výkon žiaka, treba žiakov skôr 

motivovať, aby si vytvorili pozitívny vzťah k tomuto predmetu) 

Kritériá hodnotenia  

• Priebeh vytvárania postojov 

✓ záujem o hudobné činnosti a o hudobné umenie v rámci edukačných úloh, 

✓ schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch a edukačných 

úlohách, 
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✓ schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon 

spolužiakov, 

• Priebeh získavania zručností a spôsobilostí 

✓ žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačné čisto, rytmicky presne so 

zodpovedajúcim výrazom, pritom využíva získané spevácke, intonačné a 

sluchové zručnosti a návyky, 

✓ orientácia v grafickom zázname jednohlasnej melódie, 

✓ hra a tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských 

hudobných nástrojoch a hrou na telo, 

✓ orientácia v znejúcej hudbe na základe dominujúcich výrazových prostriedkov 

hudby a ich funkcií, 

✓ pochopenie veku primeraných hudobných diel a schopnosť zážitky 

verbalizovať a zdôvodniť, 

✓ integrácia a transfer hore uvedených zručnosti a spôsobilostí pri realizácií 

hudobnodramatických činností, 

✓ aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia 

• Priebeh získavania hudobných vedomostí 

✓ vedomosti z oblasti hudobnej kultúry a prvkov hudobnej náuky súvisiacich s 

preberanými edukačnými úlohami, 

✓ poznanie najvýraznejších slovenských folklórnych regiónov, ich typické 

piesne a tance, slovenské zvykoslovie 

✓ poznanie mien najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných 

skladateľov a ich najznámejšie diela, vedieť ich zaradiť do štýlových období 

Formy hodnotenia 

1. ústny prejav: 

• spievanie piesní 

• aktivita na hodine 

• spolupráca v kolektíve 

• vedomosti 

(minimálne 2 krát za hodnotiace obdobie) 

2. písomný prejav: 

v 3. a 4. ročníku je to notový diktát, ktorý sa hodnotí podľa stupnice: 
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• 10 – 9 = výborný (1) 

• 8 – 7 = chválitebný (2) 

• 6 – 5 = dobrý (3) 

• 4 – 3 = dostatočný (4) 

• 2 – 0 = nedostatočný (5) 

          (2 krát za hodnotiace obdobie) 

 

Výtvarná výchova 1. – 4. ročník 

 

Kritériá hodnotenia: 

• zvládnutie výtvarnej techniky 

• originalita prevedenia 

• umelecký dojem 

• dokončená práca 

Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup pri hodnotení žiaka. Počas práce žiaka 

používame slovné hodnotenie, ktoré ho motivuje a poskytuje mu spätnú väzbu o aspektoch jeho 

činnosti. 

Proporcie medzi jednotlivými kritériami zvažuje učiteľ podľa individuálnych daností žiaka. 

Hodnotením budeme predovšetkým pozitívne motivovať žiaka a budeme brať ohľad na jeho 

prístup k práci, snahu, vytrvalosť, schopnosť dokončiť prácu, osobnostné predpoklady, 

schopnosti, nadanie, vkus, ambície... 

Počas školského roka budeme hodnotiť známkou minimálne 4 práce. Nenosenie 

pomôcok sa bude hodnotiť ako porušenie školského poriadku. 

 

Stupnica hodnotenia: 

Stupeň hodnotenia – Kritériá 

Výborný = žiak spĺňa kritériá na vynikajúcej úrovni, je samostatný, iniciatívny, tvorivý 

Chválitebný = žiak spĺňa kritéria hodnotenia 1. stupňa, ale je menej iniciatívny samostatný, 

tvorivý 

Dobrý = žiak realizuje edukačné úlohy priemerne, chýba mu iniciatíva, tvorivosť, neosvojuje 

si nové vyjadrovacie prostriedky, podlieha stereotypom. 

Na 1. stupni neuplatňujeme stupeň 4 a 5. 
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Informatika 2. – 4. ročník 

 

Žiak je hodnotený za zvládnutie zadanej úlohy najmenej 4-krát počas školského roka. 

Kritériá hodnotenia 

• osvojenie zručností v konkrétnom programe 

• samostatnosť 

• miera učiteľovej pomoci 

Nehodnotíme nutnú pomoc učiteľa pri zlyhaní PC alebo určitého programu. 

V každom ročníku zaraďujeme do osobného portfólia žiaka jednu prácu v tlačenej 

podobe. 

Žiaci sú hodnotení podľa ich individuálnych možností (využívanie PC v domácom 

prostredí. Učiteľ bude využívať individuálny prístup k žiakom. Žiaci budú hodnotení známkou 

1 - 5. 

 

2. ročník 

• základné teoretické vedomosti o hardvéri (časti počítača), 

• práca vytvorená v grafickom editore na danú tému a podľa zadaných kritérií, 

• práca vytvorená v textovom editore na danú tému a podľa zadaných kritérií, 

• práca na webe – vyhľadanie informácií daných vyučujúcim na webovom sídle obce a 

školy. 

 

Telesná a športová výchova 

Pohybová príprava 

 

TC: Základné pohybové zručnosti 

Žiak vie: 

• pomenovať základné povely a postoje, obraty, pochodové útvary (pozor, pohov, vpravo 

vbok, vľavo vbok, čelom vzad, rad, zástup, kruh, na značky, čiara, ihrisko, priestor). 

• názorne ukázať základné postoje, obraty 
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Atletika 

Žiak vie využívať základné atletické lokomócie pri udržiavaní a zvyšovaní svojej telesnej 

zdatnosti a uplatňuje získané vedomosti, zručnosti a návyky v každodennom živote. 

Žiak zvládne: 

• techniku behu (bežecká abeceda, beh rýchly, vytrvalostný beh, beh z rôznych polôh 

(nízky a polovysoký štart), bez so zmenami smeru, štafetový a prekážkový beh, 

• skok do diaľky (skok do diaľky z miesta znožmo) 

• hod loptičkou (hod tenisovou loptičkou, hod kriketovou loptičkou, hod plnou loptou). 

Klasifikácia chlapcov – beh 60 m, beh 1000 m, skok do diaľky z miesta znožmo, hod kriketovou 

loptičkou. 

Klasifikácia dievčat – beh 60 m, beh 800m, skok do diaľky z miesta znožmo, hod kriketovou 

loptičkou. 

Pri klasifikácii žiakov sa učiteľ riadi získaným časom, dĺžkou skoku a dĺžkou hodu 

Gymnastika 

Žiak zvládne: 

• techniku základných akrobatických cvičení a základy gymnastických cvičení 

• cvičenia okolo rôznych osí tela cvičiaceho (prevaly, obraty), stojka na lopatkách, kotúľ 

vpred, vzad 

• cvičenia a manipuláciu s náčiním a pomôckami – gymnastickým náčiním (lopta, 

švihadlo) 

• cvičenie na náradí (lavičky, rebriny, debna, prekážkové dráhy) 

Cvičenie s náčiním 

• švihadlo – preskoky na mieste, 

• plná lopta, lopta – kotúľanie, hádzanie a chytanie. 

Cvičenie na náradí 

• lavičky – chôdza vpred, beh, preskoky, 

• rebriny – výdrž vo zvise, výstup a zostup z rebrín, rúčkovanie po rebrinách v jednej 

výške 

• debna – výskoky, preskoky, podliezanie, 
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TC: Manipulačné, prípravné a športové hry 

Žiak dokáže: 

• charakterizovať základné pojmy súvisiace s hrami (základné pojmy – pohybová hra, 

športová hra, hráč, spoluhráč, súper, kapitán, rozhodca) 

• pomenovať základné herné činnosti jednotlivca - ihrisko (hrací priestor, hracia plocha), 

stredová čiara, bránka, kôš, hracie náčinie (lopta, raketa, hokejka), gól, bod, prihrávka, 

hod, streľba, dribling 

• prípravné športové hry zamerané na futbal, basketbal, volejbal, hádzanú, tenis 

• aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať ich, sankcie za porušenie, pravidlá 

fair-play 

• Pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových schopností (kondičných, 

koordinačných) 

• Vybíjaná – prihrávky, koordinačné cvičenia, pravidlá hry, hra v duchu fair play 

 

TC: Hudobno-pohybové a tanečné činnosti 

Žiak zvládne: 

• vymenovať základné pojmy – rytmus, tempo, dynamika 

• vytlieskať (zopakovať) jednoduchý rytmus 

• zladiť pohyby tela, chôdzu, skoky a beh s rytmom navodeným potleskom, zvukovým 

signálom, hudbou 

• základné tanečné kroky (jednokročka, dvojkročka) a jednoduché tanečné motívy 

spojené do tanca. 

• predviesť rovnovážne výdrže – pózy, poskoky a skoky (nožnicový, čertík) 

• predviesť tanec – ľudový, moderný tanec, tanečný krok (prísunný, cval, poskočný, 

polkový, valčíkový, mazurkový), 

• improvizovať na zadanú tému alebo hudobný motív- tanečná improvizácia 

 

TC: Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia a hry 

Žiak pozná a využíva: 

• relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry (vyklepávanie, vytriasanie) 

• cvičenia so zameraním na riadené spevňovanie a uvoľňovanie svalstva (svalové napätie 

a uvoľnenie) 
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• aktivity zamerané na rozvoj dýchania, dýchacie cvičenia – cvičenia zamerané na nácvik 

správneho dýchania v rôznych polohách 

• naťahovacie (strečingové) cvičenia 

• kompenzačné (vyrovnávajúce) cvičenia 

• cvičenia na rozvoj flexibility (ohybnosť, pohyblivosť) 

• cvičenia na rozvoj rovnováhových schopností 

Výkony žiaka v tomto tematickom celku sú hodnotené, ale nie klasifikované. 

 

TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

Žiak zvládne: 

• chôdzu a jej rôzne druhy a spôsoby vzhľadom na povrch a terén, zdolávanie prekážok 

• turistiku – jej druhy a formy, turistický výstroj, turistická značka, turistický chodník, 

zásady a význam otužovania, pohybu a pobytu v prírode v každom ročnom období 

a počasí 

• jazdu, hry a súťaže na kolobežke, bicykli 

• cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa s vodným prostredím, splývanie, dýchanie 

a orientáciu vo vode, skoky do vody z rôznych polôh, nácvik techniky jedného 

plaveckého spôsobu, 

• jazdu na korčuliach vpred, vzad, zastavenie, obrat, hry a súťaže na korčuliach, 

 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou. Hodnotenie slúži ako prostriedok 

pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka. Hlavným kritériom hodnotenia je 

individuálne zlepšenie v pohybových zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických 

schopnostiach, v snahe o lepšie výkony žiaka. 

Hodnotenie úrovne vedomostí, zručností a schopností (výkonov) žiaka bude realizované 

podľa hodnotiacej škály: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žiak si osvojí hodnotenú pohybovú činnosť tak, že ju vykonáva technicky správne, 

účelne, rytmicky. Orientuje sa v priestore, má správne držanie tela, pohyb v súlade s hudbou. 

V pohybovej činnosti preukazuje samostatnosť, tvorivosť. V hre je iniciatívny, dodržiava 

pravidlá a účelne uplatňuje osvojené herné činnosti. Vedomosti žiaka sú celistvé a presné. 
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Uplatňuje ich samostatne pri riešení úloh. Má aktívny vzťah k telovýchovnej, športovej a 

turistickej činnosti a záujem o vlastné pohybové zdokonaľovanie. 

Stupeň 2 (chválitebný) 

Žiak vykonáva pohyb – s drobnými chybami v technike, ale účelne, plynule, rytmicky. 

Orientuje sa v priestore, v držaní telá má malé nedostatky podobne ako vo vyjadrení hudby 

pohybom. V hre je kolektívny a zriedka porušuje pravidlá hry. Žiakove vedomosti sú v podstate 

celistvé a presné (s nevýznamnými chybami). Uplatňuje ich s malou pomocou učiteľa pri 

riešení pohybových úloh. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak vykonáva pohyb s väčšími chybami v technike nie vždy účelne, v priestore sa 

chybne orientuje. Porušuje plynulosť a rytmus pohybu a jeho súlad s hudbou. Má väčšie 

nedostatky v držaní tela, pohyb vykonáva s malou pomocou alebo v uľahčených podmienkach. 

Čiastočne napodobňuje ostatných. V hre je málo pohotový, neiniciatívny, málo kolektívny a 

často porušuje pravidlá. Vedomosti žiaka majú medzery a chyby. Pri ich uplatňovaní potrebuje 

pomoc učiteľa. 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak pohyb vykonáva s veľkými technickými chybami, alebo len čiastočne, resp. ho 

vykonáva s veľkou pomocou učiteľa. Veľmi zle sa orientuje v priestore, silne porušuje 

plynulosť a rytmus pohybu, ako aj jeho súlad s hudbou. V hre je zväčša nepohotový, netvorivý, 

pasívny, nekolektívny a porušuje pravidlá. Vedomosti žiaka majú vážne medzery a chyby. Žiak 

ich vie uplatniť len pri riešení ľahkých úloh a s pomocou učiteľa. 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiakove vedomosti majú závažné medzery, sú nesústavné, chybné. Žiak sa ani nepokúsi 

vykonávať pohyb alebo vykoná iný pohyb. Nie je schopný hrať v kolektíve. Žiak vôbec 

neprejavuje úsilie plniť uložené úlohy na hodinách telesnej výchovy, pohybovej prípravy a 

snaží sa im vyhnúť. 

 

Žiakovi, ktorý na základe lekárskeho potvrdenia zo zdravotných dôvodov neabsolvoval 

pohybovú časť obsahu vyučovania za klasifikačné obdobie sa na vysvedčení uvedie „aktívne 

absolvoval/absolvoval“. 
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Etická výchova 

 

Pri hodnotení sa zameriavame na hodnotenie práce žiakov a ich výkon na hodinách. 

Hodnotená je tvorba rôznych projektov, zapájanie sa do skupinových či individuálnych aktivít, 

celková aktivita na hodinách, prístup k vypracovávaniu zadaných úloh, iniciatíva, tvorivosť pri 

dopĺňaní práce spolužiakov, ochota spolupracovať s kolektívom, priateľské vystupovanie pri 

práci. 
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Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov  

v jednotlivých predmetoch 

2. stupeň 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra hodnotíme tri zložky predmetu: jazyk, 

sloh a literatúru. Predmetom klasifikácie sú výsledky, ktoré žiak dosiahol v súlade s 

požiadavkami stanovenými v učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch v rámci 

jednotlivých zložiek predmetu: jazyková, slohová a literárna zložka. Hodnotí sa schopnosť 

získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, zručnosti a návyky v 

konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede, t.j. rozsah slovnej 

zásoby, obsahová a gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti. 

Na kontrolu a hodnotenie žiakov zo slovenského jazyka a literatúry využívame 

konkrétne a objektívne postupy kontroly a hodnotenia. Popri ústnych odpovediach, pevne 

stanovených a povinných písomných prácach a kontrolných diktátoch sú súčasťou klasifikácie 

i ďalšie formy skúšania, akými sú priebežné previerky, pravopisné cvičenia, testy, ktoré majú 

odzrkadliť vedomosti získané v jednotlivých tematických celkoch. Nie zanedbateľnými 

formami pri komplexnom hodnotení žiaka sú iné aktivity, v ktorých môže žiak preukázať vzťah 

k predmetu a činnostiam, záujem o ne; stupeň tvorivosti a samostatnosti prejavu; osvojenie si 

potrebných vedomostí, skúseností, zručností a ich tvorivú aplikáciu. Sú nimi napr. estetické a 

obsahovo správne vypracovanie prezentácie alebo projektu, aktivita na hodinách v priebehu 

celého klasifikačného obdobia, úprava a svedomité vedenie zošita, zapájanie sa do súťaží. 

 

Ústne odpovede 

Pri verbálnej kontrole sa v ústnej odpovedi žiakov hodnotí osvojenie základných 

poznatkov stanovených výkonovou časťou učebných osnov. V záujme rozvíjania čitateľskej 

gramotnosti je za ústnu odpoveď možné považovať aj reprodukciu obsahu na základe 

pripravenej osnovy a preskúšanie z prednesu poézie alebo prózy spamäti z ukážky, ktorú 

žiakom určí vyučujúci. Po ústnej odpovedi oznámi učiteľ žiakovi známku ihneď. 
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Písomné práce 

Písomná forma kontroly a hodnotenia osvojených poznatkov prebieha troma formami: 

A) kontrolné diktáty, nácvičné diktáty, pravopisné cvičenia; 

B) písomné práce – minútovky, previerky, testy; 

C) písomné slohové práce. 

A) Kontrolné diktáty, nácvičné diktáty, pravopisné cvičenia 

Kontrolné diktáty sú predpísanou formou kontroly. Ich počet, rozsah a zameranie je pre 

jednotlivé ročníky stanovený v ŠkVP. 

ročník počet zameranie rozsah 

5. 4 • opakovanie zo 4. ročníka 

• podstatné mená 

• prídavné mená 

• slovesá 

50 – 60 

plnovýznamových 

slov 

6. 4 • opakovanie učiva z 5. 

ročníka 

• prídavné mená 

• slovesné spôsoby 

• opakovanie učiva zo 6. 

ročníka 

61 – 70 

plnovýznamových 

slov 

7. 4 • opakovanie učiva zo 6. 

ročníka 

• cudzie slová 

• číslovky 

• opakovanie učiva zo 7. 

ročníka 

71 – 80 

plnovýznamových 

slov 

8. 4 • opakovanie učiva zo 7. 

ročníka 

• podstatné mená mužského 

rodu zvieracie 

• neživotné zakončené na -r, -l 

• opakovanie učiva z 8. 

ročníka 

81 – 90 

plnovýznamových 

slov 

9. 4 • opakovanie učiva z 8. 

ročníka 

• interpunkcia 

• jednoduché súvetie 

• záverečné opakovanie z 5. – 

9. ročníka 

91 – 100 

plnovýznamových 

slov 
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Kontrolný diktát sa v jednotlivých ročníkoch píše po prebraní a zopakovaní sledovaného 

gramatického javu. Môže mať podobu súvislého textu alebo samostatných viet. Na napísanie a 

analýzu kontrolného diktátu sa odporúčajú 2 vyučovacie hodiny. Ak sa rovnaká chyba v tom 

istom tvare slova vyskytuje viackrát, považuje sa za jednu chybu. Všetky chyby majú rovnakú 

hodnotu. Za chybu sa podľa Metodického usmernenia na hodnotenie a klasifikáciu v predmete 

SJL považujú okrem nesprávne napísaného písmena aj nesprávne rozdelené slovo na konci 

riadka, nenapísané alebo nesprávne napísané interpunkčné znamienko za vetou, vynechané 

alebo naviac napísané písmeno/slovo a nečitateľné tvary písma/slova. Za chybu sa nepovažuje, 

ak žiak na konci riadka napíše neslabičnú predložku alebo spojku (a, i, v, s, z, k, u, o). 

Pri hodnotení individuálne začlenených žiakov je potrebné postupovať podľa platných 

metodických pokynov a záverov psychologických vyšetrení. V kontrolnom diktáte títo žiaci 

vpisujú len sledovaný pravopisný jav, v prípade veľkého počtu chýb sa počet chýb iba vyčísli, 

ale známka nedostatočný sa neudeľuje. 

Hodnotenie diktátov: 

• 0 – 1 chyba = 1 

• 2 – 3 chyby = 2 

• 4 – 7 chýb = 3 

• 8 – 10 chýb = 4 

• 11 a viac chýb = 5 

Na precvičovanie a kontrolu úrovne zvládnutia gramatických javov môže vyučujúci 

podľa potreby využívať nácvičné (neklasifikované) diktáty alebo pravopisné cvičenia 

pozostávajúce zo slov, slovných spojení alebo samostatných viet. Ich hodnotenie robí po oprave 

slovne. Klasifikované pravopisné cvičenia/doplňovačky môžu byť samostatnou formou 

preskúšania, súčasťou previerky na konci tematického celku alebo kratšej formy skúšania. 

Zámer písať ich učiteľ žiakom vopred oznámi. 

 

B) Písomné práce – minútovky, previerky, testy 

Najčastejšími formami na kontrolu a hodnotenie žiakov zo slovenského jazyka a 

literatúry sú písomné práce rôzneho obsahu a rozsahu. Termín všetkých druhov písomných prác 

okrem minútoviek, t.j. krátkych písomných prác v rozsahu 10 – 20 minút zameraných na 

priebežnú prípravu žiaka, musí byť žiakom vopred oznámený. Úlohy a otázky v písomných 

prácach sú hodnotené bodmi. Celkové hodnotenie písomných prác sa hodnotí známkou 1 až 5 

na základe percentuálnej úspešnosti a počtu získaných bodov v písomnej práci. 
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Hodnotenie písomných prác: 

• 100% – 90 % = 1 

• 89% – 75 % = 2 

• 74% – 50 % = 3 

• 49% – 25 % = 4 

• 24% – 0 % = 5 

 

Druhy písomných prác 

Na začiatku a na konci piateho až deviateho ročníka sa po prebraní a zopakovaní učiva 

napíše komparatívny vstupný a výstupný test. Vstupný test je zameraný na opakovanie z 

predchádzajúceho ročníka a realizuje sa v mesiaci október; výstupný test, ktorý je overením 

vedomostí z učiva príslušného školského roku, sa realizuje v prvej polovici mesiaca jún. 

Podobné kritériá hodnotenia učitelia uplatňujú aj pri všetkých písomných prácach, 

najmä pri testoch po opakovaní tematických celkov, ktoré sú koncipované tak, aby v hodnotení 

podiel teoreticky zameraných otázok a praktických – aplikačných úloh ani v jednom prípade 

nepresiahol 60 %. V záujme objektivizácie výsledkov v jednotlivých triedach budú z učiva na 

záver tematických celkov priebežne spracované jednotné testy. Okrem tematických písomných 

prác (t.j. testov po ukončení jednotlivých tematických celkov) či už zo slovenského jazyka, 

alebo literatúry má učiteľ vo svojej kompetencii zadávať podľa vlastného uváženia ďalšie 

klasifikované čiastkové úlohy, cvičenia, minútovky a previerky v časovom limite 10 – 20 minút.  

Všetky výsledky hodnotenia učiteľ oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu do 10 dní. 

Učiteľ písomné práce archivuje do konca príslušného školského roka. Ak žiak z dôvodu 

absencie nepíše niektorú z písomných prác, učiteľ mu môže na napísanie tejto práce dať 

náhradný termín. 

 

C) Písomné slohové práce 

Kontrolné slohové práce sú (tak ako kontrolné diktáty) predpísanou formou kontroly. 

Ich počet, rozsah a zameranie je pre jednotlivé ročníky pevne stanovený. Pri vypracúvaní 

konceptu žiaci môžu používať rôzne druhy slovníkov a pravopisných príručiek (PSP, KSSJ, 

MSS, SCS,… ). 

Písomné slohové práce sa hodnotia podľa schválených kritérií. 
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ročník počet zameranie 

5. 1 • rozprávanie s prvkami opisu 

6. 2 • statický opis 

• rozprávanie s využitím priamej reči /1. 

osoba, 3. osoba/ 

7. 2 • umelecký opis 

• charakteristika osoby 

8. 2 • slávnostný prejav 

• životopis 

9. 2 • výklad 

• úvaha 

 

Kritériá hodnotenia písomných slohových prác 

Východiskom vždy musí byť splnenie požiadaviek učebných osnov, malo by to byť 

hodnotenie čo najobjektívnejšie, spravodlivé a motivujúce. Slohové písomné práce je potrebné 

hodnotiť na základe nižšie uvedených kritérií. Tabuľku s pridelenými bodmi je potrebné nalepiť 

za každú slohovú písomnú prácu. 

 

      BODY 

Vonkajšia forma (max. 4 body)     

  
 

Obsah                   (max. 4 body)   

  
 

Kompozícia          (max. 4 body)   

Vnútorná forma Jazyk                     (max. 4 body)   

  
 

Pravopis                (max. 4 body)   

  
 

Štýl                        (max. 4 body)   

Celkový dojem   (max. 4 body)     

Spolu   (max. 28 bodov)   

Výsledná známka, podpis   
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Vonkajšia forma = 4 body max. 

• čitateľnosť – zreteľné odlíšenie veľkých a malých písmen, diakritické znamienka; 

• zreteľné grafické členenie odsekov – 1,5 až 2 cm na začiatku riadka; 

• prepísanie práce z konceptu do čistopisu za daný časový limit; 

• čistota textu bez škrtania, používať okrúhle zátvorky a preškrtnutie vodorovne; 

• dodržiavanie okrajov vnútorných i vonkajších, potreba rozdeľovania slov; 

• dodržiavanie predpísaného rozsahu, menej i viac je nie maximálny počet bodov. 

Vnútorná forma = 20 bodov max. 

OBSAH (max 4 body) 

• dodržanie témy – použitie kľúčových slov z názvu; 

• myšlienkové vyústenie – zakončenie práce, záver /rozprávanie = pointa; výklad = 

vysvetlenie problému; úvaha = primeranosť vyjadrovania sa žiakov/. 

KOMPOZÍCIA (max 4 body) 

• uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu; 

• vnútorná stavba, členenie textu do myšlienkových celkov, ich vyváženosť; 

• nadväznosť a logickosť textu. 

JAZYK (max. 4 body) 

• správne použitie slovných druhov typických pre daný žáner; 

• morfologická správnosť jazykových prostriedkov – väzba slovies, pádové koncovky; 

• syntaktická správnosť jazykových prostriedkov – postavenie prívlastkov, slovosled; 

• rôznorodosť, variabilnosť – neopakovanie slov, šírka slovnej zásoby. 

PRAVOPIS (max. 4 body) 

4 body = 0 – 4 chyby 

3 body = 5 – 8 chýb 

2 body = 9 – 12 chýb 

1 bod = 13 – 16 chýb 

0 bodov = 17 a viac chýb 

Poznámka: o rovnakej chybe a interpunkcii a neznámych javoch a rovnosti chýb platí to isté čo 

pri diktátoch. 

ŠTÝL (max. 4 body) 

• správna štylizácia viet – zrozumiteľnosť textu ako celku; 

• tvorivosť – tvorivá lexika; 
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• pútavosť – podanie zaujímavou, pútavou formou, ktorá vyvoláva v čitateľovi 

zvedavosť. 

Celkový dojem  (max. 4 body) 

• celkové vyznenie práce po jej prvom prečítaní; 

• práca by nemala obsahovať nelogické názory, protispoločenské názory, protihumánne 

a neetické názory, názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia a iné. 

 

Hodnotiaca stupnica písomných slohových prác 

 

známka počet bodov 

1 28 – 26  

2 25 – 21  

3 20 – 14  

4 13 – 9  

5 8 – 0  

 

Ďalšie aktivity žiakov, ktoré učiteľ zohľadňuje pri hodnotení a súhrnnej klasifikácii 

Čitateľský zápis 

V záujme rozvoja čitateľskej gramotnosti môže učiteľ zadať úlohu pripraviť si 

čitateľský zápis. Žiak ho vypracuje na papier A4. Môže ho vypracovať rukou alebo napísať na 

PC. Musí ho vedieť samostatne prezentovať. Zaznamená zápisy z literárneho diela/žánra, ktoré 

mu určí vyučujúci. Rozsah a obsah písomných záznamov stanoví vyučujúci, minimálna dĺžka 

je však 1 strana veľkosti A4. 

 

Umelecký prednes 

Učiteľ môže klasifikovať v priebehu školského roka prednes z 2 textov poézie alebo 

prózy. Výber v jednotlivých ročníkoch je v kompetencii učiteľa. Na základe dobrovoľnosti sa 

môže žiak zúčastniť triedneho, príp. školského kola recitačných súťaží (napr. Šaliansky Maťko, 

Hviezdoslavov Kubín). Hodnotenie recitácie: zvládnutie textu, dramatizácia textu. 

Úprava zošita 

Žiak základnej školy si musí viesť počas školského roka poznámkový zošit formátu A4 

alebo A5 zvlášť zo slovenského jazyka a zvlášť z literatúry (formát stanoví vyučujúci). Učiteľ 



ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18 

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM 

___________________________________________________________________________ 

 

má právo kedykoľvek si ho vyžiadať a skontrolovať jeho obsahovú stránku (kompletnosť). 

Úpravu zošita a kompletnosť poznámok hodnotí slovne formou pochvaly alebo známkou. V 

prípade, že žiak dostane učebný materiál, je ho povinný vlepiť do zošita alebo zakladať do 

zakladača. 

Vlastná tvorba 

V záujme rozvoja tvorivosti žiakov môže žiak na základe dobrovoľnosti uplatniť svoje 

teoretické vedomosti z preberaných žánrov vo vlastnej tvorbe (príspevky na www.zszupkov.sk, 

súťaže podľa aktuálnych ponúk, školské tvorivé súťaže a pod.). Vyučujúci môže jeho snahu 

ohodnotiť slovne alebo aj známkou (dbá pri tom, aby hodnotenie malo kladný motivačný 

charakter). 

Projekt 

Výstupom projektu môže byť plagát, prezentácia, výrobok, referát a pod. Súčasťou 

celkového hodnotenia žiaka je aj spracovanie výstupu projektu na tému zadanú učiteľom alebo 

ľubovoľnú tému, ktorá korešponduje s témou učiva preberaného na hodinách. Výstup projektu 

musí byť syntézou grafického prevedenia a verbálnej prezentácie. V prípade, že žiak ani po 2 

upozorneniach túto prácu neodovzdá, je hodnotený známkou 5 (nedostatočný). Výstupy 

projektov sú hodnotené prideľovaním bodov za obsah, formu a úroveň prezentovania. Známka 

je udelená, tak ako pri ostatných písomných prácach, vypočítaním percenta úspešnosti zo 

sumáru týchto bodov. Presné kritéria na obsah práce, formu a hodnotenie práce sú v 

kompetencii učiteľa. Zadá ich žiakovi v dostatočnom časovom predstihu (minimálne jeden 

týždeň). 

Obsah:  

dodržanie témy, dôraz na kľúčové slová, použitie zdrojov (z toho minimálne 1 knižný zdroj), 

použitie obrázkov (súvisia s témou, sprevádzajú text alebo sú len ilustráciou), interaktívnosť 

prezentácie (možnosť vstupu aktívnou činnosťou žiakov). 

Forma:  

druh a veľkosť písma, návrh v prezentácii, rozsah textu, estetika a čistota práce, presnosť, 

dodržanie stanovených rozmerov, štruktúra textu, zrozumiteľnosť a čitateľnosť textu (pojmové 

vyjadrovanie opak množstvo textu, v ktorom sa stráca prehľadnosť a zrozumiteľnosť témy). 

Prezentačné zručnosti:  

uvedenie prezentácie, samostatnosť prejavu (žiak číta alebo sprevádza výkladom svoje 

prezentovanie), očný kontakt s počúvajúcimi, používanie terminológie, zrozumiteľná 
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artikulácia a dodržiavanie prozodických vlastností, vecné odpovede na otázky k prezentovanej 

téme, dĺžka prezentovania (5 – 10 minút, aby to žiakov nenudilo a nebolo ani príliš rýchle). 

Iné kritériá:  

originalita. 

Vyučujúci môže pri hodnotení projektov vo väčšej miere ako pri iných činnostiach využívať 

sebahodnotenie a do hodnotenia zapájať ostatných žiakov. Hodnotenie výstupu projektu v 

bodoch: a) obsah 4; b) forma 2; c) prezentovanie 4; d) originalita 1. 

Iné aktivity 

Žiaci majú možnosť výslednú známku pri súhrnnom hodnotení a klasifikácii ovplyvniť 

okrem vyššie uvedených foriem práce aj známkami, ktoré majú menšiu váhu. Získať ich môžu 

napr. za aktivitu na vyučovaní, za dobrovoľné – estetické a originálne vypracovanie referátov 

či prezentácií (požiadavkou je vhodne ich prezentovať, nielen odovzdať), za účasť na 

mimoškolských aktivitách, umiestnenie v súťažiach, za prezentovaný záujem o čítanie, za 

svedomito a esteticky vedený zošit z predmetu, za príspevky na webové sídlo školy. 

Súhrnné hodnotenie a klasifikácia (na konci klasifikačného obdobia) 

Pri klasifikácii a určovaní prospechu v predmete slovenský jazyk a literatúra, ktorý je 

predmetom tak praktického, ako aj výchovného zamerania, sa vyučujúci snaží o to, aby 

hodnotenie malo pre žiaka motivačný charakter, no obsahovalo aj konkrétne vyjadrenie toho, 

čo a v akej kvalite so zreteľom na individuálne schopnosti a usilovnosť žiak vo vyučovacom 

predmete zvládol. Stupeň prospechu sa neurčuje ako priemer známok získaných v danom 

klasifikačnom období.  

Učiteľ pri hodnotení teda zohľadňuje aj to, čo vyžaduje na hodinách: 

• pripravenosť na vyučovanie, 

• aktívnu účasť na hodinách, 

• vypracovávanie zadanej práce pravidelne doma, – nosenie pomôcok, 

• kultivovaný jazykový prejav, spisovnú výslovnosť, 

• dlhodobo pozorovateľný záujem o proces vyučovania, 

• kreativitu, 

• svedomitosť, čestnosť, zodpovednosť, ochotu pomôcť, 

• asertívny no kultúrny prejav zmysluplného názoru, 

• schopnosť komunikovať, 

• schopnosť viesť dialóg a argumentovať, 
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• adekvátny štýl prejavu. 

Absencia viacerých z týchto požiadaviek môže negatívne ovplyvniť výkon a výsledky 

žiaka, čo sa môže prejaviť aj v súhrnnom hodnotení a klasifikácii. 

Učiteľ pri súhrnnom hodnotení a klasifikácii na konci klasifikačného obdobia, ktoré je plne 

v jeho právomoci a za ktoré je v plnej miere zodpovedný, dbá na to, aby pri klasifikácii 

výsledkov vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra postupoval v súlade s platným 

metodickým pokynom. 

Výsledné hodnotenie žiaka bude súhrnom vyššie uvedených kritérií. Výsledná známka 

nebude získaná aritmetickým priemerom priebežných známok. Zohľadnené budú: 

systematickosť v práci žiaka, zodpovednosť, aktivita, iniciatíva a schopnosť spolupracovať 

počas celého klasifikačného obdobia. Výsledná klasifikácia odzrkadľuje súhrnné hodnotenia, 

mieru zvládnutie základného učiva, a teda nemožno ju zmeniť jedným preskúšaním pred 

koncom klasifikačného obdobia. 

 

Matematika 

 

Žiak je z predmetu skúšaný ústne i písomne najmenej štyrikrát v polročnom 

hodnotiacom období. Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou. Hodnotí sa úroveň 

verbálnych, písomných a grafických prejavov žiaka. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese uskutočňujeme priebežné a celkové hodnotenie: 

• priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov 

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

vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i 

fyzickú disponovanosť, 

• celkové hodnotenie sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka v 

školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a 

návykov v danom vyučovacom predmete. 

V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, 

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

výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo 

vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, 

osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných 
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osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži ako 

prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka. 

Stupeň 1 (výborný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a 

tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický 

prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, 

motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne 

alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v 

správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho 

činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných 

osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré 

využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 

nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 

riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s 

učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v 

správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú 

menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí 

podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 

uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, 

grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 
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Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich 

závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 

uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. 

Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický 

prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 

 

Stupnica hodnotenia pri preverovaní vedomostí žiakov 

Hodnotenie 

 

Percentuálna úspešnosť 

Stupeň 1 (výborný) 

 

100 % - 90 % 

 

Stupeň 2 (chválitebný) 

 

89 % - 75 % 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

 

74 % - 50 % 

 

Stupeň 4 (dostatočný) 

 

49 % - 25 % 

 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

 

24 % - 0 % 

 

Počas klasifikačného obdobia sa hodnotia: 

školské úlohy, tematické písomné previerky, kontrolné previerky, projekt a ústne odpovede. 

• Školské úlohy 

Školské úlohy budú obsahovať úlohy z učiva prebraného za príslušné obdobie a obsahovať 

úlohy troch úrovní: 

• Jednoduché výpočtové úlohy – reprodukčná úroveň (reprodukcia naučeného materiálu, 

vykonávanie rutinných výpočtov a procedúr, riešenie rutinných problémov). 

• Zložitejšie výpočtové úlohy – úroveň prepojenia (riešenie problémov, ktoré nie sú úplne 

rutinné, ale obsahujú známe rutinné prvky, spojenie viacerých, pre žiaka známych 

metód). 

• Úlohy z praxe – úroveň reflexie (rozvinuté uvažovanie, argumentácia, abstrakcia, 

zovšeobecnenie a modelovanie, originálny matematický prístup, spojenie viacerých 

zložitejších metód – úlohy testujúce matematickú gramotnosť) 
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Počet školských úloh 

Ročník  V. VI. VII. VIII. IX. 

Vstupná 

previerka 

1 1 1 1 1 

Polročná 

previerka 

1 1 1 1 1 

Výstupná 

previerka 

1 1 1 1 1 

 

Vstupné a výstupné previerky sú testové úlohy s možnosťou výberu odpovede. 

Obsahujú 20 úloh. Za každú úlohu žiak môže získať 2 body – 1 bod za správnu odpoveď a 1 

bod za postup riešenia úlohy. Žiak môže získať maximálne 20 bodov. Výsledky sa budú 

hodnotiť percentuálne podľa počtu získaných bodov a následne známkou. Klasifikácia žiaka 

bude v súlade so stupnicou hodnotenia pri preverovaní vedomostí žiakov. 

Vstupné a výstupné previerky sú testové úlohy s možnosťou výberu odpovede. 

Obsahujú 20 úloh. Za každú úlohu žiak môže získať 2 body – 1 bod za správnu odpoveď a 1 

bod za postup riešenia úlohy. Žiak môže získať maximálne 20 bodov. Výsledky sa budú 

hodnotiť percentuálne podľa počtu získaných bodov a následne známkou. Klasifikácia žiaka 

bude v súlade so stupnicou hodnotenia pri preverovaní vedomostí žiakov. 

 

Tematické písomné previerky 

Po jednotlivých tematických celkoch napíšu žiaci písomnú previerku. Termíny 

previerok vyučujúci žiakom vopred oznámi. Úlohy budú hodnotené bodmi. Výsledky sa budú 

hodnotiť percentuálne podľa počtu získaných bodov a následne známkou. Klasifikácia žiaka 

bude v súlade so stupnicou hodnotenia pri preverovaní vedomostí žiakov. 

Počet týchto previerok závisí v každom ročníku od ŠkVP a platných tematických 

výchovno-vzdelávacích plánov. 

Kontrolné previerky 

Krátke kontrolné orientačné previerky obsahujú úlohy z krátkeho úseku učiva. Ich 

cieľom je zistiť, do akej miery žiaci pochopili učivo a individuálne nedostatky. 

Projekt 

V danom ročníku žiak vypracuje aspoň jeden projekt k téme, ktorú vyučujúci žiakom 

vopred oznámi a zadá. Jeho hodnotenie bude v súlade s hodnotením výstupu projektu. 
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Ústne odpovede 

Pri ústnych odpovediach sa bude hodnotiť samostatnosť riešenia, vlastné logické 

uvažovanie pri riešení úlohy a správnosť riešenia. Ústna odpoveď môže byť hodnotená slovne 

(ak klasifikácia by pôsobila demotivačne) alebo klasifikáciou. 

Pri písomných prácach a ústnych odpovediach sa budú rešpektovať odporúčania, ak ide 

o individuálne integrovaného žiaka. Žiaci so ŠVVP sú hodnotení s ohľadom na svoje možnosti 

a v súlade s aktuálnym metodickým pokynom. 

 

Informatika 

 

Predmet informatika bude v 5. – 8. ročníku klasifikovaný známkou. Pri klasifikácii 

dodržiavame aktuálny Metodický pokyn na hodnotenie žiakov základnej školy. V prípade 

písomných prác, testov, didaktických testov a akýchkoľvek prác, pri ktorých je možné využiť 

percentuálnu stupnicu budeme uplatňovať nasledovne: 

Stupeň 1 = 100% - 90% 

Stupeň 2 = 89% - 75% 

Stupeň 3 = 74% - 50% 

Stupeň 4 = 49% - 25% 

Stupeň 5 =  24% - 0% 

Hlavnou formou hodnotenia je hodnotenie jednotlivých zadaní a projektov.  

K jednotlivým témam žiaci dostávajú vypracovať zadanie presne podľa stanovených 

kritérií. Zadania sa hodnotia buď jednotlivo, alebo za tematický celok. Napríklad žiak mal 

vypracovať v rámci tematického celku na vyučovacích hodinách 7 zadaní. Jeho povinnosťou je 

uložiť si tieto zadania na školský server, prípadne na USB. Pri záverečnej kontrole musí ukázať 

5 z týchto zadaní, čo pri splnení stanovených kritérií bude hodnotené. 

Pri hodnotení žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami budeme postupovať v 

zmysle odporúčaných záverov psychologického vyšetrenia. 
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Biológia 

 

So systémom hodnotenia bude žiak oboznámený na začiatku školského roka. 

Žiak je povinný mať zavedený zošit a písať si poznámky, pridelené pracovné listy si 

vlepovať do zošitov, prípadne zakladať do zakladača, ktorý je povinný na požiadanie učiteľa 

ukázať (učiteľ mu požiadavku vidieť zakladač s pracovnými listami oznámi dopredu). Ak žiak 

nie je v škole, je povinný zapísať si poznámky do zošita a vypýtať si pracovný list od 

vyučujúceho. Nenosenie pomôcok, zošita, pracovných listov na vyučovanie sa hodnotí ako 

porušovanie školského poriadku a nemá to vplyv na klasifikáciu z biológie. 

Písomné práce: 

• po jednotlivých tematických celkoch, 

• polročný a koncoročný test, 

• termíny písomných prác vyučujúci žiakom vopred oznámia, otázky budú mať bodové 

hodnoty, výsledky sa budú hodnotiť známkou (stupeň 1-5) podľa počtu získaných 

bodov za správne odpovede, 

• ak žiakovi z dôvodu absencie chýba niektorá z písomných prác, vyučujúci poskytne 

žiakovi náhradný termín na písanie chýbajúcej práce. 

Stupnica klasifikácie : 

100%  –  90 % = 1 

89%  –  75 % = 2 

74%  – 50 % = 3 

49%  –  25 % = 4 

24% –  0 % = 5 

Ústne odpovede: 

• ústne odpovede – žiak by mal mať minimálne 1 ústnu odpoveď za 1 polrok, 

• termíny ústnych odpovedí vyučujúci vopred neoznamuje, 

• žiak bude hodnotený známkou (stupeň 1 – 5) podľa presnosti, plynulosti, istoty vo 

vyjadrovaní v danej téme, úrovne zvládnutia učiva (systematická príprava na 

vyučovanie). 

Doplňujúce hodnotenie: 

• malé písomky z učiva z predchádzajúcej hodiny, 

• referáty (zvládnutie témy, neodbočovanie od témy, dodržaný rozsah), 
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• projekty (štruktúra projektu, obsiahnutie témy, odbornosť a precíznosť spracovania 

problematiky, estetika, dodržaný rozsah, prezentovanie), 

• pri referátoch a projektoch učiteľ žiakovi vopred oznámi kritéria hodnotenia, 

• zadané úlohy na hodinách (dominá, tajničky, tvorivé úlohy, problémové úlohy, 

pridelené pracovné listy), 

• využíva sa aj slovné hodnotenie, pričom učiteľ ocení klady žiaka, jeho zlepšenie sa, ako 

aj zistené nedostatky s cieľom napredovania každého žiaka. 

Praktické cvičenia: 

• témy praktických cvičení v jednotlivých ročníkoch podľa TVVP, 

• samostatnosť pri riešení úlohy, 

• presnosť a správnosť prevedenia zadanej úlohy, 

• správne formulovanie záverov, 

• správne, presné a prehľadné vypracovanie zápisu z praktického cvičenia. 

Celkové hodnotenie: 

• výsledné hodnotenie žiaka bude súhrnom vyššie uvedených kritérií, 

• výsledná známka nebude získaná aritmetickým priemerom priebežných známok, 

• berie sa do úvahy aj systematickosť v práci žiaka, zodpovednosť, aktivita, iniciatíva a 

schopnosť spolupracovať počas celého klasifikačného obdobia, 

• pri výslednom hodnotení sa bude brať do úvahy a zapájanie sa do súťaží a iných akcií 

súvisiacich s biológiou 

 

Výsledná klasifikácia odzrkadlí súhrnné hodnotenia, mieru zvládnutia základného učiva a 

teda nemožno ju zmeniť jedným preskúšaním pred koncom klasifikačného obdobia. 

 

Témy projektov v jednotlivých ročníkoch 

5. ročník : 

• Les a lesné spoločenstvá v okolí obce 

• Vodné a brehové organizmy v okolí obce 

• Vplyv znečistenia ovzdušia na stav drevín v obci 

• Liečivé rastliny v mojom okolí 

• Výskyt vtákov v okolí bydliska, školy 



ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18 

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM 

___________________________________________________________________________ 

 

• Vplyv znečistenia vody na život rýb a iných vodných organizmov v okolí bydliska, 

školy 

6. ročník: 

• Zeleň v okolí bydliska 

• Pestovanie a ochrana zelene v triede 

• Dreviny v okolí školy 

• Starostlivosť o vtáky v zime 

• Bezstavovce žijúce v okolí školy 

• Ochorenia spôsobené bezstavovcami 

• Vírusové a bakteriálne ochorenia 

7. ročník: 

• Výskyt stavovcov v okolí školy, bydliska 

• Vplyv trávenia voľného času na zdravie 

• Vplyv stresu na zdravie človeka 

• Správny a nesprávny režim dňa 

• Zdravý životný štýl 

• Medziľudské vzťahy v našej triede 

• Ochrana pred nákazlivými chorobami 

8. ročník: 

• Horniny v našej obci a jej okolí 

• Osobitosti živej a neživej prírody v našom okolí 

• Spoločenstvá v okolí našej školy 

• Význam nerastných surovín pre človeka 

• Vývoj živých organizmov 

9. ročník: 

• Návrh optimálneho životného prostredia našej triedy 

• Ako zlepšiť životné prostredie našej triedy, školy 

• Dedičné ochorenia 

• Význam mikroorganizmov pre život človeka 
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Fyzika 

 

So systémom hodnotenia bude žiak oboznámený na začiatku školského roka. 

Žiak je povinný mať zavedený zošit a písať si poznámky, pridelené pracovné listy si 

vlepovať do zošitov, prípadne zakladať do zakladača, ktorý je povinný na požiadanie učiteľa 

ukázať (učiteľ mu požiadavku vidieť zakladač s pracovnými listami oznámi dopredu). Ak žiak 

nie je v škole, je povinný zapísať si poznámky do zošita a vypýtať si pracovný list od 

vyučujúceho. Nenosenie pomôcok, zošita, pracovných listov na vyučovanie sa hodnotí ako 

porušovanie školského poriadku a nemá to vplyv na klasifikáciu z fyziky. 

Písomné práce: 

• po jednotlivých tematických celkoch, 

• polročný a koncoročný test, 

• termíny písomných prác vyučujúci žiakom vopred oznámi, otázky budú mať bodové 

hodnoty, výsledky sa budú hodnotiť známkou (stupeň 1- 5) podľa počtu získaných 

bodov za správne odpovede, 

• ak žiakovi z dôvodu absencie chýba niektorá z písomných prác, vyučujúci dá žiakovi 

náhradný termín na písanie chýbajúcej práce, 

Žiak bude hodnotený podľa stupnice : 

100%  –  90 % = 1 

89%  –  75 % = 2 

74%  – 50 % = 3 

49%  –  25 % = 4 

24% –  0 % = 5 

Ústne odpovede: 

• ústne odpovede – žiak by mal mať minimálne 1 ústnu odpoveď za daný polrok, 

• termíny ústnych odpovedí vyučujúci vopred neoznamuje, 

• žiak bude hodnotený známkou (stupeň 1 - 5) podľa presnosti, plynulosti, istoty vo 

vyjadrovaní v danej téme, úrovne zvládnutia učiva (systematická príprava na 

vyučovanie). 

Doplňujúce hodnotenie: 

• malé písomky z učiva z predchádzajúcej hodiny (podľa vyššie uvedenej stupnice), 

• referáty (zvládnutie témy, neodbočovanie od témy, dodržaný rozsah), 



ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18 

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM 

___________________________________________________________________________ 

 

• projekty (zhotovovanie jednotlivých pomôcok a fyzikálnych zariadení podľa TVVP v 

jednotlivých ročníkoch, správnosť a precíznosť vyhotovenia pomôcky, funkčnosť 

pomôcky, správne a odborné vysvetlenie fungovania zhotovenej pomôcky, 

• pri referátoch a projektoch učiteľ žiakovi vopred oznámi kritéria hodnotenia, 

• zadané úlohy na hodinách (dominá, tajničky, tvorivé úlohy, problémové úlohy, 

pridelené pracovné listy), 

• bude sa využívať aj slovné hodnotenie, pričom učiteľ ocení klady žiaka, jeho zlepšenie 

sa, ako aj zistené nedostatky s cieľom napredovania každého žiaka, 

• pri slovnom hodnotení žiak bude porovnávaný sám so sebou s cieľom povzbudiť ho a 

zaktivizovať ho v procese učenia sa. 

Praktické cvičenia: 

• samostatnosť pri riešení úlohy, 

• úroveň splnenia zadanej úlohy, 

• správnosť pri formulovaní záverov, 

• správne, presné a prehľadné vypracovanie zápisu z praktického cvičenia. 

Celkové hodnotenie: 

• výsledné hodnotenie žiaka bude súhrnom vyššie uvedených kritérií, 

• výsledná známka nebude získaná aritmetickým priemerom priebežných známok, 

• systematickosť v práci žiaka, zodpovednosť, aktivita, iniciatíva a schopnosť 

spolupracovať počas daného klasifikačného obdobia, 

• pri výslednom hodnotení sa bude brať do úvahy aj zapájanie sa olympiád. 

 

Výsledná klasifikácia odzrkadľuje súhrnné hodnotenia, mieru zvládnutia základného učiva 

a teda nemožno ju zmeniť jedným preskúšaním pred koncom klasifikačného obdobia. 

 

Chémia 

 

So systémom hodnotenia bude žiak oboznámený na začiatku školského roka. 

Žiak je povinný mať zavedený zošit a písať si poznámky, pridelené pracovné listy si 

vlepovať do zošitov, prípadne zakladať do zakladača, ktorý je povinný na požiadanie učiteľa 

ukázať (učiteľ mu požiadavku vidieť zakladač s pracovnými listami oznámi dopredu). Ak žiak 
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nie je v škole, je povinný zapísať si poznámky do zošita a vypýtať si pracovný list od 

vyučujúceho. Nenosenie pomôcok, zošita, pracovných listov na vyučovanie sa hodnotí ako 

porušovanie školského poriadku a nemá to vplyv na klasifikáciu z chémie. 

Písomné práce: 

• po jednotlivých tematických celkoch, 

• polročný a koncoročný test, 

• termíny písomných prác vyučujúci žiakom vopred oznámia, otázky budú mať bodové 

hodnoty, výsledky sa budú hodnotiť známkou (stupeň 1- 5) podľa počtu získaných 

bodov za správne odpovede, 

• ak žiakovi z dôvodu absencie chýba niektorá z písomných prác, vyučujúci dá žiakovi 

náhradný termín na písanie chýbajúcej práce. 

Žiak bude hodnotený podľa stupnice : 

100%  –  90 % = 1 

89%  –  75 % = 2 

74%  – 50 % = 3 

49%  –  25 % = 4 

24% –  0 % = 5 

Ústne odpovede: 

• ústne odpovede – žiak by mal mať minimálne 1 ústnu odpoveď za daný polrok, 

• termíny ústnych odpovedí vyučujúci vopred neoznamuje, 

• žiak bude hodnotený známkou (stupeň 1 - 5) podľa presnosti, plynulosti, istoty vo 

vyjadrovaní v danej téme, úrovne zvládnutia učiva (systematická príprava na 

vyučovanie). 

Doplňujúce hodnotenie: 

• malé písomky z učiva z predchádzajúcej hodiny (podľa vyššie uvedenej stupnice), 

• referáty (zvládnutie témy, neodbočovanie od témy, dodržaný rozsah), 

• projekty (štruktúra projektu, obsiahnutie témy, odbornosť a precíznosť spracovania 

problematiky, estetika, dodržaný rozsah, prezentovanie), 

• tímy projektov sú uvedené v učebniciach chémie v jednotlivých ročníkoch, 

• pri referátoch a projektoch učiteľ žiakovi vopred oznámi kritéria hodnotenia, 

• zadané úlohy na hodinách (dominá, tajničky, tvorivé úlohy, problémové úlohy, 

pridelené pracovné listy), 
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• bude sa využívať aj slovné hodnotenie, pričom učiteľ ocení klady žiaka, jeho zlepšenie 

sa, ako aj zistené nedostatky s cieľom napredovania každého žiaka, 

• pri slovnom hodnotení žiak bude porovnávaný sám so sebou s cieľom povzbudiť ho a 

zaktivizovať ho v procese učenia sa. 

Praktické cvičenia: 

• praktické cvičenia budú uskutočnené podľa TVVP jednotlivých ročníkoch, 

• dodržanie bezpečnosti práce a neohrozovanie svojho zdravia ako aj zdravie 

spolužiakov, 

• samostatnosť pri riešení úlohy, 

• presnosť a správnosť realizácie zadanej úlohy, 

• správnosť pri formulovaní záverov, 

• správne, presné a prehľadné vypracovanie zápisu z praktického cvičenia 

Celkové hodnotenie: 

• výsledné hodnotenie žiaka bude súhrnom vyššie uvedených kritérií, 

• výsledná známka nebude získaná aritmetickým priemerom priebežných známok, 

• systematickosť v práci žiaka, zodpovednosť, aktivita, iniciatíva a schopnosť 

spolupracovať počas celého klasifikačného obdobia, 

• pri výslednom hodnotení sa bude brať do úvahy aj zapájanie sa do olympiád 

 

Výsledná klasifikácia odzrkadľuje súhrnné hodnotenia, mieru zvládnutia základného učiva 

a teda nemožno ju zmeniť jedným preskúšaním pred koncom klasifikačného obdobia. 

 

Anglický jazyk 

 

Hodnotenie a klasifikácia v anglickom jazyku sleduje základné všeobecné, 

sociolingvistické a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných 

komunikačných zručností: 

• čítanie s porozumením 

• písanie 

• počúvanie s porozumením 

• samostatný ústny prejav a rozhovory 
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Pri hodnotení v predmete anglický jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová 

primeranosť, výber jazykových prostriedkov a slovnej zásoby, plynulosť vyjadrovania, 

jazyková správnosť a štruktúra odpovede. 

Hodnotenie žiaka zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania požiadaviek na jeho 

vedomosti a zručnosti: 

• písomné 

✓ test po každej lekcii, 

✓ bleskovky zo slovnej zásoby, 

✓ vypracovanie projektov k jednotlivým tematickým celkom a ich prezentácia, 

✓ 2 kontrolné písomné práce v rámci daného tematického celku (rôzne formy 

gramatických cvičení). 

• ústne 

✓ rozhovor, situačný rozhovor, opis obrázka, 

✓ vypracovanie domácich úloh, 

✓ aktivita na vyučovaní, 

✓ schopnosť komunikácie, 

✓ účasť na súťažiach v rámci predmetu, 

✓ schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení úloh. 

Testy 

Žiak je vopred oboznámený s termínom písania testu, zväčša týždeň dopredu. Dĺžka 

testovania býva približne 35-45 minút. 

Jednotlivé úlohy v testoch, sa bodujú a podľa uvedenej tabuľky sa hodnotia: 

 

5. ročník:                6. – 9. ročník: 

20 – 18 výborný(1)           40 – 36 výborný (1) 

17 – 15 chválitebný (2)           35 – 30 chválitebný (2) 

14 – 10 dobrý ( 3 )            29 – 20 dobrý (3) 

9 – 6 dostatočný ( 4 )            19 – 12 dostatočný (4) 

5 – 0 nedostatočný ( 5 )           11 – 0 nedostatočný (5) 

 

Žiaci píšu testy po každej prebratej lekcii. Žiak je povinný napísať všetky testy, ak je 

neprítomný v deň písania testu, nahradí si ho v deň návratu do školy, prípadne podľa dohody s 

vyučujúcim. Výsledky testu musia byť oznámené do 7 dní. 
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Písomky – sú zamerané na priebežnú kontrolu zvládania učiva a pripravenosti na 

vyučovanie a nemusia byť vopred oznamované. Doba trvania písomky je 10 až 15 minút. 

Jednotlivé úlohy sú bodované a hodnotené známkou. 

 

Bleskovky – sú zamerané na overovanie slovnej zásoby žiakov 

Kritériá hodnotenia: - overenie slovnej zásoby 

• overenie časti slovnej zásoby a gramatického javu 

• overenie gramatického javu vo vetných štruktúrach 

• preklad slovnej zásoby( slovensko-anglický a opačne) 

 

Stupnica hodnotenia a známka:  

20 – 18 = 1     10 – 9 = 1 

17 – 15 = 2     8 – 7 = 2 

14 – 10 = 3     6 – 5 = 3 

9 – 5 = 4      4 – 3 = 4 

4 – 0 = 5      2 – 0 = 5 

Projektová práca 

Pri prezentácii projektov, sa hodnotí plynulosť jazykového prejavu, zrozumiteľnosť a 

celková kultúra vystupovania. Ak žiak nevypracuje projekt, je hodnotený známkou 

nedostatočný. 

V projektovej práci sa hodnotia nasledujúce oblasti: 

• spracovanie úlohy 

• slovná zásoba 

• úprava (písomná, grafická) 

• kreativita 

• lingvistická správnosť (morfológia, syntax, lexikológia, pravopis) 

Pri prezentácii sa hodnotí plynulosť jazykového prejavu, zrozumiteľnosť a celková kultúra 

vystupovania. 

V prípade, že žiak nevypracuje projekt, je hodnotený známkou nedostatočný. 

Pri ústnej odpovedi sa hodnotí vhodnosť jazykových prostriedkov, bohatosť slovnej zásoby, 

plynulosť rečového prejavu, gramatická správnosť a výslovnosť, zrozumiteľnosť. 

Žiak je ihneď ohodnotený známkou, ktorá je zdôvodnená. 
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Pri ústnej odpovedi je hodnotené: 

• plynulosť reči – 20% 

• výslovnosť a intonácia – 20% 

• rozsah slovnej zásoby – 20% 

• komunikatívna schopnosť – 20% 

• gramatická presnosť – 20% 

Klasifikácia 

1 – výborný  = 100% - 90% 

2 – chválitebný = 89% - 75% 

3 – dobrý = 74% - 50% 

4 – dostatočný = 49% - 25% 

5 – nedostatočný = 24% a menej 

Pri hodnotení má vyučujúci na zreteli jeho informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 

Vyučujúci dbá na pravidelnosť v hodnotení s ohľadom na vývoj konkrétneho žiaka, kombinuje 

slovné hodnotenie s hodnotením známkou a rešpektuje vekové a individuálne osobitosti žiaka.  

Žiaci s IVVP majú možnosť výberu formy odpovede – ústna alebo písomná pri 

bleskovkách. Pri skúšaní a testoch je v odpovediach zohľadňovaný fonetický preklad a aj horšia 

výslovnosť, taktiež nie sú hodnotení z čítania. 

Stupnica hodnotenia: 

100% – 85% = 1 

84% – 70% = 2 

69% – 45% = 3 

44% – 20% = 4 

19% – 0% = 5 

 

Nemecký jazyk 

 

Nemčina ako druhý cudzí jazyk má výstup na úrovni A1 (SERR). Žiak je podľa neho 

používateľom základného jazyka, čo predpokladá, že učiaci sa ovláda jazyk v základnom 

rozsahu. Žiaci sú hodnotení známkami podľa kritérií v súlade s metodickými pokynmi a 

priebežne aj slovne. Písomné práce a krátke písomné previerky sú rozvrhnuté rovnomerne na 

celý školský rok tak, aby sa nehromadili v určitých obdobiach. 
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Hodnotenie a klasifikácia v NJ sleduje základné všeobecné, sociolingvistické a 

komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných komunikačných 

zručností: 

• čítanie s porozumením 

• písanie 

• počúvanie s porozumením 

• samostatný ústny prejav a rozhovor 

Pri hodnotení žiaka sa sleduje: 

• obsahová primeranosť 

• plynulosť vyjadrovania 

• jazyková správnosť 

• štruktúra odpovede 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú hodnotení s prihliadaním na 

tieto poruchy. 

Ako podklady na hodnotenie a klasifikáciu vzdelávacích výsledkov a zručností žiaka sa 

používajú nasledovné prostriedky: 

1. ústne odpovede 

2. krátke previerky 

3. písomné previerky/testy po každej lekcii 

4. projektová práca 

5. domáca príprava a práca na hodinách 

 

Ústne odpovede 

• komunikačné zručnosti (situačné dialógy, krátke opisy obrázka, monológy, odpovede 

na otázky) 

• zvládnutie slovnej zásoby, jej správne použitie v kontexte 

Hodnotí sa 

• množstvo a kvalita informácií, ktoré je žiak schopný odovzdať svojmu partnerovi v 

rozsahu naučenej slovnej zásoby a za použitia známych vetných modelov, 

• zrozumiteľnosť obsahu, plynulosť reči, správna výslovnosť, gramatická správnosť, 

• rýchlosť reakcie na podnet spolubesedníka, pohotovosť, logickú nadväznosť (pri 

dialógoch), 
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• ako dokáže žiak aplikovať v bežných komunikačných situáciách to, čo sa naučil na 

hodinách nemeckého jazyka 

Krátke previerky 

Slúžia na overenie slovnej zásoby, konkrétneho gramatického javu alebo vetných 

modelov a za účelom overenia domácej prípravy. 

Hodnotí sa: 

• zvládnutie slovnej zásoby, 

• zvládnutie konkrétneho gramatického javu alebo vetných modelov, 

• preklad krátkeho textu alebo viet z nemčiny do slovenčiny a opačne. 

Krátke previerky trvajú 10 – 15 minút. Základom pre klasifikáciu bude dosiahnutý počet 

bodov z maximálneho počtu bodov, dosiahnutý počet bodov prevedený na percentá a následne 

na známku podľa nasledovnej stupnice: 

% 100 – 90  89 – 75  74 – 50  49 – 25  24 – 0  

známka 1 2 3 4 5 

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú hodnotení s prihliadaním na 

tieto poruchy, majú možnosť výberu ústnej alebo písomnej kontroly slovnej zásoby, pri 

písomnej sa nehodnotí gramatika ale fonetický zápis. 

Po každej lekcii píšu žiaci písomnú previerku/test, ktorej predchádza opakovanie 

slovnej zásoby, gramatických javov a vetných štruktúr. Vstupné, polročné a výstupné písomné 

práce budú obsahovať úlohy z gramatiky, lexiky a čítania s porozumením. Jednotlivé úlohy sa 

bodujú a body sa prevedú na percentá. Ak sa žiak nezúčastní testovania, môže napísať prácu v 

náhradnom termíne. Ak žiak absolvuje menej ako 50% požadovaného testovania a skúšania, 

môže vyučujúci určiť komisionálne preskúšanie. Výnimku pri písomných prácach majú žiaci 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri ktorých sa prihliada na poruchu a 

uprednostňuje sa ústne skúšanie, pri písomnom majú redukované úlohy a dlhší čas na ich 

vypracovanie. 

Hodnotí sa: 

• správnosť vypracovania úloh z gramatického učiva, 

• správnosť vypracovania úloh z lexiky, zvládnutie slovnej zásoby, 

• práca s textom a správne vypracovanie úloh z neho vyplývajúcich 

Stupnica hodnotenia písomných prác a klasifikácia 



ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18 

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM 

___________________________________________________________________________ 

 

% 100 – 90  89 – 75  74 – 50  49 – 25  24 – 0  

známka 1 2 3 4 5 

 

Projektová práca 

Žiaci vypracujú 2 projekty, jeden v každom polroku. Pokyny na vypracovanie a spôsob 

hodnotenia majú na PC disku „Triedy“ podľa ročníkov v priečinku „Nemecký jazyk.“ V 

pokynoch majú žiaci bodovú stupnicu za obsah, formu a úroveň prezentácie. Žiak pridáva 

sebahodnotenie pri vypracovaní a hodnotia aj ostatní žiaci. 

Za nevypracovaný projekt a neuvedenie vážneho dôvodu, prečo si žiak nemohol splniť 

úlohu, je hodnotený známkou nedostatočný. 

Hodnotí sa: 

• obsahová správnosť, pridŕžanie sa témy, 

• úplnosť spracovania témy, 

• lingvistická správnosť (gramatické štruktúry, lexikálna stránka), 

• celková úprava (typ a veľkosť písma), čitateľnosť, vhodné ilustrácie, 

• kreativita a originálnosť, 

• celkové vystupovanie, plynulosť jazykového prejavu a schopnosť reagovať na otázky z 

publika (verbálna a neverbálna komunikácia). 

Domáca príprava a práca na hodinách 

Počas celého klasifikačného obdobia sleduje vyučujúci pripravenosť žiaka na 

vyučovanie.  

Hodnotí sa: 

• vypracovanie /nevypracovanie domácich úloh, 

• aktivitu na hodinách a zapájanie sa do situačných dialógov, jazykových hier, 

• príprava úloh pre spolužiakov na upevňovanie učiva (tajničky, cvičenia, zábavné úlohy, 

hry...), 

• tvorba plagátikov, makiet, iných učebných pomôcok 

Žiak v polročnom klasifikačnom období získa nasledovný počet známok: 

Ústna odpoveď (komunikatívna schopnosť) 2 

Testy po tematickom celku 3 

Polročné kontrolné práce 2 

Projekty 1 
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Ohodnotená môže byť navyše aj aktivita na hodine, domáca príprava, práca presahujúca 

rámec požadovaných vedomostí a zručností. 

Pri záverečnej klasifikácii nedostáva žiak známku z aritmetického priemeru známok, je 

hodnotený za prácu počas celého klasifikačného obdobia, jeho prospech nemôže zmeniť jedna 

„opravná odpoveď“ krátko pred uzavretím klasifikácie. 

 

Čitateľská gramotnosť 

 

Základnou funkciou vyučovania predmetu čitateľská gramotnosť na 2. stupni základnej 

školy je rozvíjať v žiakoch sociálne a kultúrne zručnosti. To znamená, aby boli schopní nielen 

slová, vety, texty prečítať, ale ich aj pochopiť a ďalej pracovať s ich obsahom a nadobudnutými 

informáciami. Čitateľská gramotnosť je teda základná kompetencia, bez ktorej nie je možné 

dosahovať ďalšie kompetencie. V predmete nie sú podstatné rýchlosť a plynulosť čítania, ale 

prioritné je pochopenie textu a používanie písaných textov. 

Čitateľská gramotnosť je vnímaná ako súčasť funkčnej gramotnosti, teda schopnosti 

spracovať informácie z tlačeného a písaného textu a využiť ich pri riešení rôznych situácií 

každodenného života. Preto v predmete čitateľská gramotnosť nemožno pracovať iba s textami, 

ktoré žiak číta v škole, teda s učebnými textami, ale aj s textami v spojitosti s jeho bežným 

životom mimo školy. 

Druhy textov: 

• literárne texty, 

• informačné texty, 

• súvislý text – napr. rozprávanie, opis, charakteristika, správa, inštrukcia, 

• nesúvislý text – napr. formuláre, grafy, mapy, cenníky, tabuľky, diplomy, inzeráty,... 

Hlavným cieľom predmetu čitateľská gramotnosť je, aby absolvent ZŠ: 

• vedel pracovať s textom, 

• vyberal si z textov podstatné informácie, 

• dokázal spracovať z textu aj také informácie, ktoré nie sú na prvý pohľad čitateľné, 

• porozumel rôznym druhom textov, 

• používal získané informácie v každodennom živote, 

• dokázal kriticky hodnotiť, formulovať hypotézy založené na konkrétnych 

vedomostiach, 
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• naučil sa komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni. 

Hodnotenie 

Žiaci budú na hodinách čitateľskej gramotnosti pracovať predovšetkým s tlačeným 

textom. Ich úlohou bude textu porozumieť a odpovedať ústne alebo písomne na otázky a úlohy 

týkajúce sa konkrétneho textu. Otázky sa budú týkať aj gramatických javov a slohovej zložky 

teda celkovej interpretácie textu, ktorá zahŕňa jazykovú, literárnu a slohovú zložku. Zručnosť 

žiaka sa bude hodnotiť známkou s dôrazom na samostatnosť a správnosť plnených úloh, na 

aktívne zapájanie sa do praktických činností prezentáciu svojej práce. 

Žiak má vedieť spracovávať informácie zo súvislých textov, nesúvislých textov, 

kombinovaných (kombinácia súvislých a nesúvislých textov ) a zložených textov 

(pozostávajúcich z viacerých samostatných textov), ktoré budú spracované ako: 

• testy a pracovné listy s otvorenými aj zatvorenými otázkami 

• testy a PL s výberom jednej a viacerých správnych odpovedí 

• PL so zameraním na podporu čitateľskej zručnosti žiakov so súvislým a nesúvislým 

textom 

• vlastné texty žiakov 

• štruktúra odpovede 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú hodnotení s prihliadaním na 

tieto poruchy. 

Podklady na hodnotenie získava vyučujúci objektívnym sledovaním, výkonov a 

pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, pracovných listov, 

analýzou výsledkov rôznych činnosti žiakov, prácou s PC, prácou v skupine. 

Vyučujúci bude využívať sebahodnotenia žiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú 

prácu, vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy. 

 

Metódy a formy hodnotenia Kritéria hodnotenia 

Tvorivé písanie • originalita textu 

• predpísaná schéma 

• vhodné štylistické prostriedky 

• výstižnosť 

Prezentácia a projekty • dodržanie požadovanej témy 

• originalita pri výbere jazykových 

prostriedkov 

• požadovaná forma a rozsah práce 
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• originálny prístup pri spracovaní 

• prezentácia vlastnej práce 

Skupinová práca • rešpektovanie pravidiel skupinovej 

práce 

• rešpektovanie komunikačných 

pravidiel 

• kvalita výstupného produktu 

• priateľskosť pri spolupráci 

• schopnosť sebahodnotenia 

• schopnosť hodnotenia iných skupín 

podľa dohodnutých kritérií 

 

 

Matematická gramotnosť 

 

Kritériá hodnotenia 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou. Hodnotiť sa bude úroveň verbálnych, 

písomných a grafických prejavov žiaka. 

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

• priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov 

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

vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i 

fyzickú disponovanosť, 

• celkové hodnotenie žiaka sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka v 

školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a 

návykov v danom vyučovacom predmete. 

V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

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

výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo 

vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, 

osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných 

osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži ako 

prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka. 
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Pri písomných prácach a ústnych odpovediach sa budú rešpektovať odporúčania, ak ide 

o individuálne integrovaného žiaka. Žiaci so ŠVVP sú hodnotení s ohľadom na svoje možnosti 

a v súlade s platnými metodickými pokynmi. 

Stupeň 1 (výborný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a 

tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický 

prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, 

motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne 

alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v 

správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho 

činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných 

osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré 

využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 

nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 

riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s 

učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v 

správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú 

menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí 

podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 

uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, 

grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 
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Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich 

závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 

uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. 

Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický 

prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 

 

Stupnica hodnotenia pri preverovaní vedomostí žiakov 

Hodnotenie 

 

Percentuálna úspešnosť 

Stupeň 1 (výborný) 

 

100 % - 90 % 

 

Stupeň 2 (chválitebný) 

 

89 % - 75 % 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

 

74 % - 50 % 

 

Stupeň 4 (dostatočný) 

 

49 % - 25 % 

 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

 

24 % - 0 % 

 

Počas klasifikačného obdobia sa v predmete matematická gramotnosť budú hodnotiť 

pracovné listy z jednotlivých tematických celkov. 

Pracovné listy budú obsahovať úlohy z prebraného a osvojeného učiva za príslušné 

obdobie. Zadania v pracovných listoch budú zamerané na riešenie problémov, rozvinuté 

uvažovanie, argumentáciu, abstrakciu, zovšeobecnenie a modelovanie, originálny matematický 

prístup, spojenie viacerých zložitejších metód. 
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Praktické cvičenia z matematiky 

 

Žiak je z predmetu skúšaný ústne i písomne najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom 

období.  Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou. 

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

a) priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka 

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

individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 

disponovanosť,  

b) celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci 

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

jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete.  

V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

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

výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo 

vyučovacom predmete v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené 

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

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

prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka.  

Stupeň 1 (výborný)  

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a 

tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický 

prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.  

Stupeň 2 (chválitebný)  

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, 

motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne 

alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v 
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správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho 

činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.  

Stupeň 3 (dobrý)  

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných 

osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré 

využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 

nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 

riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s 

učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v 

správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú 

menej kvalitné.  

Stupeň 4 (dostatočný)  

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí 

podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 

uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, 

grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.  

Stupeň 5 (nedostatočný)  

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich 

závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 

uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. 

Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický 

prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 

 

Hodnotenie Percentuálna úspešnosť 

Stupeň 1 (výborný)  100 % - 90 % 

Stupeň 2 (chválitebný)  89 % - 75 % 

Stupeň 3 (dobrý)  74 % - 50 % 

Stupeň 4 (dostatočný)  49 % - 25 % 

Stupeň 5 (nedostatočný)  24 % - 0 % 
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Dejepis 

 

Ústne odpovede 

Žiak bude hodnotený známkou podľa: 

• presnosti, plynulosti, istoty vo vyjadrovaní sa v danej téme, úrovne zvládnutia učiva; 

• práca s historickou mapou; 

• skúšanie pozostáva z preverovania znalosti nového učiva a troch predchádzajúcich tém 

Krátke písomky – minútovky 

• časová dotácia 5 – 20 minút v závislosti od počtu otázok (približne 3 minúty na 1 otázku, 

maximálne 7 otázok) 

Projekty 

• rozsah projektu je minimálne jedna A4 strana, maximálne však dve A4 strany (resp. 

prezentácia v PowerPointe) – podrobné podmienky vypracovania projektu a spresnenie 

témy sú v kompetencii učiteľa; 

• žiak ma na prípravu projektu čas minimálne dva týždne; 

• pri vypracovaní témy musia žiaci využívať okrem internetových zdrojov využívať 

odbornú literatúru v rozsahu aspoň 2 zdroje na prácu; 

• hodnotí sa originalita, presnosť použitia historických faktov, ale aj doplnkovo priložený 

materiál. 

Testy z tematických celkov 

• časová dotácia 20 – 45 minút, maximálne 15 otázok; 

• otázky musia byť položené jednoznačne, aby bolo možné odpovedať jedným pojmom, 

slovným spojením, resp. dátumom; 

• súčasťou otázok môže byť aj rozbor textu, resp. práca s textom; 

• písomku musí vyučujúci žiakom oznámiť minimálne týždeň vopred. 

Úprava zošita 

• je povinnosťou žiaka si pravidelne nosiť zošit a mať ho upravený v rámci svojich 

možnosti. 
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Hodnotiaca stupnica 

% 100 – 90  89 – 75  74 – 50  49 – 25  24 – 0  

známka 1 2 3 4 5 

 

Výsledné hodnotenie žiaka bude súhrnom vyššie uvedených kritérií. Výsledná známka 

nebude získaná aritmetickým priemerom priebežných známok. Zohľadnené budú: 

systematickosť v práci žiaka, zodpovednosť, aktivita, iniciatíva a schopnosť spolupracovať 

počas celého klasifikačného obdobia. Výsledná klasifikácia odzrkadľuje súhrnné hodnotenia, 

mieru zvládnutie základného učiva, a teda nemožno ju zmeniť jedným preskúšaním pred 

koncom klasifikačného obdobia. 

 

Ročník Počet ústnych 

odpovedí 

Projekt Tematické previerky 

5. min. 1-krát za polrok 2-krát za školský rok 

Téma:  

• Stopy minulosti 

okolo nás (plagát, 

ppt, výstavka 

predmetov, referát, 

interview,...)  

• Doprava v 

minulosti a dnes 

(plagát) 

Počet za školský rok: 3  

• Základné 

historické pojmy 

• Človek v 

premenách 

priestoru a času 

• Človek a 

komunikácia 

6. min. 1-krát za polrok 2-krát za školský rok 

Téma: 

• Architektúra a 

kultúra v staroveku 

(plagát, ppt)  

• Život v stredoveku 

(ja-rozprávanie, 

dramatizácia) 

Počet za školský rok: 4 

• Pravek 

• Staroveké Grécko 

• Staroveký Rím 

• Život v 

stredoveku 

7. min. 1-krát za polrok 2-krát za školský rok 

Téma:  

• Osobnosť Veľkej 

Moravy a Uhorska 

(ja-rozprávanie) 

Počet za školský rok: 4  

• Predkovia 

Slovákov v 

karpatskej kotline 

Slováci v 
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• Banské mestá v 

stredoveku (plagát, 

maketa mesta, ppt) 

Uhorskom 

kráľovstve 

• Zrod európskej 

novovekej 

spoločnosti 

• Habsburská 

monarchia v 

novoveku 

8. min. 1-krát za polrok 2-krát za školský rok 

Téma:  

• Priemyselná 

revolúcia, 

slovenskí 

vynálezcovia (ppt, 

plagát); 

• Osobnosti 

Slovenského 

národného hnutia 

(ja-rozprávanie) 

Počet za školský rok: 3 

• Európa na ceste k 

moderným 

národom 

• Slovenské 

národné 

obrodenie 

• Rakúsko-Uhorsko 

9. min. 1-krát za polrok 2-krát za školský rok 

Téma:  

• svetová vojna – 

nové zbrane (ppt, 

plagát), resp. Život 

vojaka na fronte – 

list z frontu rodine; 

• Život v 

koncentračnom 

tábore (ja-

rozprávanie) 

Počet za školský rok: 5 

• Prvá svetová 

vojna 

• Medzivojnová 

Európa 

• Druhá svetová 

vojna 

• Česko-slovensko 

za „železnou 

oponou“ 

• Dejiny po roku 

1989 
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Mediálna výchova 

 

Cieľ výučby: 

• podnietiť reflexiu žiakov nad mediálnymi obsahmi; 

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

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

nerešpektujúcimi ochranu ľudskej dôstojnosti...); 

• vychovávať k hodnotám vo vzťahu k médiám a ich obsahom, ktorá na jednej strane robí 

žiakov citlivých pre kvalitné mediálne obsahy a na druhej strane im poskytuje pomoc 

pri účinnej ochrane pred negatívnymi vplyvmi médií; 

• učiť žiakov správne využívať vlastnú slobodu pri výbere mediálnych produktov a 

uvedomovať si z toho vyplývajúcu zodpovednosť; 

• učiť žiakov chápať reálne, ale i možné mediálne vplyvy na jednotlivca, ale tiež na rôzne 

aspekty spoločenského diania, a to tak pozitívne ako aj negatívne. 

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

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

pozitívneho ovplyvňovania tejto reality. 

Žiaci budú vedení k aktívnemu zapájaniu sa do komunikačného procesu pomocou médií 

a s médiami a k uplatneniu svojho kreatívneho potenciálu, ktorý sa prejaví v tvorbe vlastných 

produktov, resp. v aktívnom zapájaní sa do kolektívnej tvorivej mediálnej práce. 

Formy hodnotenia 

• pochvala; 

• povzbudivé slová; 

• sebahodnotenie; 

• hodnotenie spolužiakmi; 

• uznanie; 

• prezentácia prác; 

• debata; 

• klasifikácia – známka. 

Žiaci majú priestor na vyjadrenie svojho názoru, ako sa cítili na vyučovacej hodine, ako 

sa im spolupracovalo so spolužiakmi, ako sa im hodina páčila, čo im dala, čo nové sa naučili, 

čo si uvedomili, v čom by privítali zmenu. 
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Slovné hodnotenie 

• schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh; 

• schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 

činnostiach; 

• samostatnosť a tvorivosť; 

• aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim; 

• osvojené kľúčové kompetencie; 

• schopnosť spolupráce; 

• usilovnosť; 

• vnútorné kvality žiaka, osobnostný rast; 

• rešpektovanie práv iných; 

• uplatňovanie vlastných nápadov a názorov; 

• tvorivosť a iniciatíva v charitatívnej činnosti a pomoci iným; 

• hodnotová orientácia; 

• tvorivé úsilie v komunikácii 

. 

Klasifikácia – hodnotenie známkou 

• pracovné listy; 

• výstupy tvorivých aktivít; 

• projekty. 

 

Projekty pre jednotlivé ročníky 

5. ročník – Voľný čas bez médií (plagát); História médií (ppt); Školská relácia (video) 

6. ročník – História a výroba filmu (ppt); Teraz som kritikom ja (recenzia filmu); Komiks – 

film (vlastný scenár, video) 

7. ročník – Moje obľúbené rádio (ppt); Rozhlasová relácia (mp3); Videoklip (video, práca v 

MovieMakeri) 

8. ročník – História tlačených médií (ppt); Návrh obálky časopisu pre mladých (obrázok); 

Ročenka školy (ppt) 

9. ročník – Digitálne médiá (ppt); Som používateľ internetu (ja-rozprávanie); Talkshow – 

Končím základnú školu, ako budem na ňu spomínať a aké sú moje plány do budúcnosti (video) 
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Konkrétne podmienky a časový harmonogram tvorby projektov sú v kompetencii 

učiteľa. 

 

Občianska náuka 

 

Cieľom hodnotenia práce žiaka a priebežného vyhodnocovania, ako aj záverečného 

vyhodnocovania vzdelávacích výsledkov žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 

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

a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako 

postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

So systémom hodnotenia bude oboznámený žiak na začiatku školského roka. 

Zdrojom hodnotenia sú: 

• ústne odpovede žiaka 

✓ žiak by mal mať minimálne jednu odpoveď za polrok, 

✓ termín odpovede nie je vopred daný, 

✓ žiak bude hodnotený známkou podľa stupnice 1-5 (presnosť, plynulosť, úroveň 

zvládnutia); 

• písomné formy hodnotenia 

✓ po jednotlivých tematických celkoch, 

✓ polročný a koncoročný test, 

✓ termíny budú vopred oznámené, 

✓ otázky budú mať bodové hodnoty, výsledky sa budú hodnotiť známkou 1 - 5, 

podľa počtu získaných bodov za správne odpovede, 

✓ ak žiakovi z dôvodu absencie chýba niektorá z písomných prác, vyučujúci môže 

dať žiakovi náhradný termín na napísanie chýbajúcej práce. 

 

Žiak bude hodnotený podľa stupnice: 

Známka Percentuálna úspešnosť 

 1  100 % - 90 % 

2  89 % - 75 % 

3  74 % - 50 % 

4  49 % - 25 % 

5  24 % - 0 % 
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• hodnotenie aktivity na hodinách – doplňujúce hodnotenie 

✓ referáty, prezentácie, projekty, zadané úlohy na hodinách (tajničky, dominá, 

bingo,...), 

✓ pracovné listy, 

✓ doplňujúce písomky, 

✓ správy (športová, kultúrna, politická). 

 Výsledné hodnotenie žiaka bude súhrnom vyššie uvedených kritérií. Výsledná známka 

nebude získaná aritmetickým priemerom priebežných známok. Zohľadnené budú: 

systematickosť v práci žiaka, zodpovednosť, aktivita, iniciatíva a schopnosť spolupracovať 

počas celého klasifikačného obdobia.  

Výsledná klasifikácia odzrkadľuje súhrnné hodnotenia, mieru zvládnutie základného 

učiva, a teda nemožno ju zmeniť jedným preskúšaním pred koncom klasifikačného obdobia. 

 

Geografia 

 

Ústne odpovede – minimálne 1 za polrok 

• hodnotí sa presnosť a kompletnosť odpovede podľa kritérií vopred stanovených 

učiteľom 

• použitie mapy, ak je to vhodné 

• preverovanie znalosti nového učiva 

Krátke písomky – bez obmedzenia počtu 

• trvanie 5 – 10 minút 

• 5 – 15 úloh, počet podľa typu úloh 

• kombinácia otvorených a zatvorených úloh 

• možnosť pri určitých úlohách použiť učebnicu, atlas, mapu 

• hodnotenie podľa percentuálnej stupnice (100% - 90% =1, 89% - 75% = 2, 74% - 50% 

= 3, 49% - 25% = 4, 24% - 0% = 5) 

Prezentácie – minimálne 1 za polrok 

• vytvorené buď v prezentačnom programe alebo v papierovej podobe 

• zdroje – internet + odborná literatúra 
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• hodnotenie podľa učiteľom stanovených kritérií, ktoré budú žiakom oznámené 

minimálne týždeň vopred 

Testy – 1 za polrok 

• kombinácia otvorených a zatvorených úloh (pozri tabuľku pre jednotlivé ročníky) 

• úlohy vychádzajúce z textu 

• hodnotenie podľa percentuálnej stupnice (100 - 90% =1, 89 - 80% = 2, 79 - 50% =3,  

49 - 25% = 4, 24 - 0% = 5) 

• test musí byť žiakom oznámený minimálne týždeň vopred, pričom mu predchádza 

opakovanie tematického celku 

 

ročník Celkový počet 

úloh 

Počet 

otvorených 

úloh 

Počet 

zatvorených 

úloh 

text 

5. 15 7 8 1 

6. 15 7 8 1 

7. 20 5 15 2 

8. 20 5 15 2 

9. 20 3 17 3 

 

 

Technika 

 

Kritériá hodnotenia 

Špecifiká hodnotenia v predmete technika sú v tom, že žiak získané teoretické 

vedomosti využíva v praktickej činnosti pri spracovaní materiálov, zároveň pritom demonštruje 

svoju manuálnu zručnosť, nápaditosť, tvorivé myslenie. Celý komplex žiakových prejavov je 

ťažké ohodnotiť naraz. Účinnejšie a spravodlivejšie je hodnotiť jeho jednotlivé činnosti a 

rozhodnutia, prejavy či teoretické poznatky. 

 

Počas klasifikačného obdobia sa v predmete technika budú hodnotiť: 

• teoretické vedomosti, 

• praktické činnosti, 

• projekt. 
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Teoretické vedomosti: 

Na bežnú kontrolu teoretických vedomostí vyučujúci využije skupinovú formu skúšania 

tak, aby sa zapojilo čo najviac žiakov, aby odpovede formulovali sami, vzájomne sa dopĺňali. 

Tematická kontrola sa bude realizovať formou krátkych testov. 

Praktické činnosti: 

Používanie nástrojov, zvládnutie pracovných postupov zhodnotí vyučujúci taktne, 

pretože s niektorými pracovnými činnosťami sa žiaci stretávajú prvýkrát. Prevládajúcou 

stránkou hodnotenia bude pozitívne hodnotenie, povzbudenie, aby hodnotenie bolo pre žiaka 

motiváciou zlepšovať sa. 

Zručnosť žiaka sa bude hodnotiť známkou s dôrazom na samostatnosť a správnosť 

plnených úloh, na aktívne zapájanie sa do praktických činností, prezentáciu svojej práce. 

Pri zhotovení výrobku sa bude hodnotiť: 

• funkčnosť výrobku, 

• presnosť, 

• estetická stránka. 

Projekt: 

V danom ročníku žiak vypracuje aspoň jeden projekt k téme, ktorú vyučujúci žiakom 

vopred oznámi a zadá. Jeho hodnotenie bude v súlade s hodnotením výstupu projektu. 

Žiaka hodnotíme klasifikáciou. 

Nehodnotíme len výsledok činnosti, ale celý proces a prístup žiaka v rámci tohto 

procesu: 

• prístup žiaka k plneniu zadaných úloh, 

• tvorivý prístup (vyjadrovanie, tvorivý prístup pri riešení zadaných úloh), 

• nástrojové a koordinačné zručnosti, 

Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho 

osobnostný vývoj. 

Pri hodnotení sa berie do úvahy: 

• schopnosti žiaka, 

• porovnávať výkon žiaka s jeho predchádzajúcimi výkonmi a s nastavenými kritériami 

pre porovnávanie s výkonmi iných žiakov, 

• zohľadniť osobitosti každého žiaka. 
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Ochrana života a zdravia 

 

So systémom hodnotenia bude žiak oboznámený na začiatku školského roka. 

Žiak je povinný mať zavedený zošit a písať si poznámky, pridelené pracovné listy si vlepovať 

do zošitov, prípadne zakladať do zakladača, ktorý je povinný na požiadanie učiteľa ukázať( 

učiteľ mu požiadavku vidieť zakladač s pracovnými listami oznámi dopredu ). Žiak si je 

povinný ak nie je v škole poznámky do zošita zapísať, vypýtať si od učiteľa pracovný list.  

Nenosenie pomôcok, zošita, pracovných listov na vyučovanie sa hodnotí ako 

porušovanie školského poriadku. 

Písomné práce: 

• po jednotlivých tematických celkoch, 

• termíny písomných prác vyučujúci žiakom vopred oznámi, otázky budú mať bodové 

hodnoty, výsledky sa budú hodnotiť známkou (stupeň 1 - 5) podľa počtu získaných 

bodov za správne odpovede, 

• ak žiakovi z dôvodu absencie chýba niektorá z písomných prác, vyučujúci dá žiakovi 

náhradný termín na písanie chýbajúcej práce, 

Žiak bude hodnotený podľa stupnice : 

100%  –  90 % = 1 

89%  –  - 80 % = 2 

79%  –  - 51 % = 3 

50%  –  - 25 % = 4 

24%  –  - 0 % = 5 

Ústne odpovede: 

• ústne odpovede – žiak by mal mať minimálne 1 ústnu odpoveď za 1 polrok, 

• termíny ústnych odpovedí vyučujúci vopred neoznamuje, 

• žiak bude hodnotený známkou (stupeň 1 - 5) podľa presnosti, plynulosti, istoty vo 

vyjadrovaní v danej téme, úrovne zvládnutia učiva (systematická príprava na 

vyučovanie) 

 

Doplňujúce hodnotenie: 

• malé písomky z učiva z predchádzajúcej hodiny (podľa vyššie uvedenej stupnice), 

• referáty (zvládnutie témy, neodbočovanie od témy, dodržaný rozsah), 
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• projekty (štruktúra projektu, obsiahnutie témy, odbornosť a precíznosť spracovania 

problematiky, estetika, dodržaný rozsah, prezentovanie), 

• pri referátoch a projektoch učiteľ žiakovi vopred oznámi kritéria hodnotenia, 

• zadané úlohy na hodinách (dominá, tajničky, tvorivé úlohy, problémové úlohy, 

pridelené pracovné listy), 

• bude sa využívať aj slovné hodnotenie, pričom učiteľ ocení klady žiaka, jeho zlepšenie 

sa, ako aj zistené nedostatky s cieľom napredovania každého žiaka, 

• pri slovnom hodnotení žiak bude porovnávaný sám so sebou s cieľom povzbudiť ho a 

zaktivizovať ho v procese učenia sa. 

Praktické úlohy: 

• každý žiak bude hodnotený z praktických zručností pri práci s maskou civilnej ochrany, 

poskytovaní prvej pomoci a topografie (konkrétne podľa výkonného štandardu časovo 

tematických plánov v jednotlivých ročníkoch). 

Celkové hodnotenie: 

• výsledné hodnotenie žiaka bude súhrnom vyššie uvedených kritérií, 

• výsledná známka nebude získaná aritmetickým priemerom priebežných známok, 

• systematickosť v práci žiaka, zodpovednosť, aktivita, iniciatíva a schopnosť 

spolupracovať počas celého klasifikačného obdobia, 

• pri výslednom hodnotení sa bude brať do úvahy aj zapájanie sa do súťaží. 

 

Výsledná klasifikácia odzrkadľuje súhrnné hodnotenia, mieru zvládnutia základného 

učiva a teda nemožno ju zmeniť jedným preskúšaním pred koncom klasifikačného obdobia. 

 

Hudobná výchova 

 

Formy hodnotenia 

Ústny prejav: 

• spievanie piesne, 

• aktivita na hodine a nosenie pomôcok (kniha, zošit), 

• spolupráca v kolektíve, 

• odborné vedomosti, 

           (minimálne 2 krát za hodnotiace obdobie) 



ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18 

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM 

___________________________________________________________________________ 

 

Písomný prejav: 

• V 5. ročníku  

✓ dva vedomostné testy (v každom polroku jeden). 

• V 6. ročníku jeden vedomostný test (prvý polrok), 

✓ jeden skupinový poster (druhý polrok), 

✓ prezentácia v programe Power Point na vybranú tému (druhý polrok). 

• V 7. ročníku  

✓ dva skupinové postery (v každom polroku jeden), 

✓ dva vedomostné testy (v každom polroku jeden), 

✓ referát na vybranú tému ( prvý polrok) 

Vedomostné testy sú hodnotené: 

100%  – 90% = výborný (1) 

89%  – 75% = chválitebný (2) 

74%  – 50% = dobrý (3) 

49%  – 25% = dostatočný (4) 

24%  – 0% = nedostatočný (5) 

Skupinový projekt, prezentácia a referát musia obsahovať: 

• aktívne zapojenie sa, 

• vhodne zvolenú tému, 

• časové trvanie obdobia, 

• mená skladateľov, 

• najvýznamnejšie skladby, 

• ukážky hudby, 

• obrázky, 

• hodnotí sa aj forma prezentácie 

V 5., 6. a 7. ročníku je tiež notový diktát, ktorý sa hodnotí podľa tabuľky: 

10 – 9 = výborný (1) 

8 – 7 = chválitebný (2) 

6 – 5 = dobrý (3) 

4 – 3 = dostatočný (4) 

2 – 0 = nedostatočný (5) 

(2 krát za hodnotiace obdobie) 
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Stupeň hodnotenia: 

• Výborný – žiak spĺňa kritériá na vynikajúcej úrovni: 

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

tvorivo a pohotovo uplatňuje osvojené zručnosti, vedomosti a návyky v úlohách, 

✓ úspešne ich rozvíja v skupinovom a individuálnom prejave, 

✓ dokáže vyjadriť veku primerané postoje, názory na hudobné umenie, 

✓ má aktívny záujem o hudobné umenie, 

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

v ostatných hudobných činnostiach. 

• Chválitebný – žiak spĺňa kritériá: 

✓ je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý, 

✓ menej využíva svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom prejave, 

✓ potrebuje sústavnú pomoc učiteľa, 

• Dobrý – žiak realizuje edukačné úlohy priemerne: 

✓ chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť, 

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

• Dostatočný – žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu. 

Neodporúča sa používať stupeň nedostatočný v celkovom hodnotení žiaka. 

 

Výtvarná  výchova 

 

Kritériá hodnotenia: 

1. samostatnosť pri výbere námetu, zaujímavosť námetu, výstižnosť 

2. zvládnutie výtvarnej techniky, kvalita výrazových prostriedkov 

3. dodržanie kompozičných zásad (rytmus, tvar, perspektíva, symetria,...) uplatnenie 

teoretických poznatkov vo svojej práci 

4. efektívne využívanie pracovného času 

5. dokončená práca 

Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup pri hodnotení žiaka. Počas práce žiaka 

budeme používať slovné hodnotenie, ktoré ho motivuje a poskytuje mu spätnú väzbu o 

aspektoch jeho činnosti. 
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Proporcie medzi jednotlivými kritériami zvažuje učiteľ podľa individuálnych daností 

žiaka. 

Hodnotením budeme predovšetkým pozitívne motivovať žiaka a budeme brať ohľad na 

jeho prístup k práci, snahu, vytrvalosť, schopnosť dokončiť prácu, osobnostné predpoklady, 

schopnosti, nadanie, vkus, ambície... 

Počas školského roka budeme hodnotiť známkou minimálne 4 práce. 

Nenosenie pomôcok sa bude hodnotiť ako porušenie školského poriadku. 

 

Stupnica hodnotenia 

 

Stupeň hodnotenia Kritériá 

výborný Žiak spĺňa kritériá (1. - 5.) na vynikajúcej úrovni, je samostatný, 

iniciatívny, tvorivý 

chválitebný Žiak spĺňa kritéria hodnotenia 2. stupňa, ale je menej aktívny, 

samostatný, tvorivý 

dobrý Žiak realizuje edukačné úlohy priemerne, chýba mu iniciatíva, 

tvorivosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie prostriedky, podlieha 

stereotypom 

dostatočný Žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného 

vkladu, 

s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti a poznatky v nových 

oblastiach, nedokončí prácu. 

nedostatočný Žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o výtvarné aktivity, neguje 

vyučovací proces, neodovzdá prácu. 

 

 

Etická  výchova 

 

Pri hodnotení sa zameriavame na hodnotenie práce žiakov a ich výkon na hodinách. 

Hodnotená je tvorba rôznych projektov, zapájanie sa do skupinových či individuálnych aktivít, 

celková aktivita na hodinách, prístup k vypracovávaniu zadaných úloh, iniciatíva, tvorivosť pri 

dopĺňaní práce spolužiakov, ochota spolupracovať s kolektívom, priateľské vystupovanie pri 

práci. 
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Telesná a športová výchova 

 

Atletika 

Žiak vie využívať základné atletické lokomócie pri udržiavaní a zvyšovaní svojej 

telesnej zdatnosti a uplatňuje získané vedomosti, zručnosti a návyky v každodennom živote. 

Zručnosti a schopnosti: 

• základy racionálnej techniky pohybových činností (atletická abeceda, nízky a 

polovysoký štart, švihový a šliapavý beh, šprint, vytrvalostný beh, štafetový a 

prekážkový beh, skok do diaľky skrčmo a kročmo, skok do výšky, hod loptičkou a 

granátom, vrh guľou), 

• rozvoj kondičných a koordinačných schopností, 

• základné (pomocné) funkcie rozhodcu a organizátora atletických súťaží, 

• využitie základných atletických lokomócií pri rozvoji telesnej zdatnosti a pohybovej 

výkonnosti. 

Klasifikácia chlapcov – 60 m, 1000 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou 

Klasifikácia dievčat – 60 m, 800 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou 

Menej pohybovo zdatní žiaci majú pri klasifikácii každej disciplíny o stupeň lepšie 

hodnotenie. 

Športové hry 

V tematických celkoch Basketbal, Hádzaná, Volejbal, Futbal, Výberový TC a 

Gymnastika sa hodnotí subjektívne na základe správnosti vykonávania herných činností, 

herných situácií, cvičebných prvkov a cvičebných zostáv. 

Žiak vo vybraných športových hrách dosahuje takú úroveň osvojenia herných činností 

jednotlivca, herných kombinácií a systémov, že je schopný hrať stretnutie podľa pravidiel. 

Zručnosti a schopnosti: 

• kondičná príprava, základné kondičné a koordinačné schopnosti, 

• popísať a prakticky ukázať správnu techniku herných činností jednotlivca, 

• basketbal – prihrávka jednou rukou od pleca, dribling, streľba zhora z miesta, z krátkej 

a strednej vzdialenosti, bránenie hráča bez lopty a s loptou, 

• futbal – prihrávka, tlmenie lopty, streľba, dribling, obsadzovanie hráča bez lopty a s 

loptou, 
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• hádzaná – prihrávka jednou rukou od pleca s veľkým náprahom, dribling, streľba zhora 

z miesta, skokom do bránkoviska, obsadzovanie útočníka bez lopty s loptou, 

• volejbal – odbitie horné na mieste, po pohybe, nad seba, pred seba, odbitie pod uhlom, 

spodné podanie, prihrávka na nahrávača pri sieti, nahrávka nad seba, 

• iné vyučované športové hry, 

• plniť úlohy (funkcie) súvisiace s realizáciou hry v stretnutí: hráčske funkcie, funkcie 

rozhodcov, jednoduché organizačné funkcie, 

• efektívne plniť taktické úlohy družstva v hre (stretnutí), 

• poznať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré pôsobia na rozvoj kondičnej pripravenosti 

pre dané športové hry. 

Futbal, florbal 5. – 9. ročník 

• Prihrávky, vedenie lopty, preberanie lopty, spracovanie lopty, obchádzanie súpera, 

streľba na bránu, samotná hra podľa platných pravidiel. 

Gymnastika 5. – 9. ročník 

Žiak v tematickom celku všeobecnej gymnastiky dosahuje takú úroveň osvojenia 

gymnastických činností – polôh, pohybov, cvičebných tvarov, väzieb, že je schopný predviesť 

pohybový celok podľa stanovených požiadaviek (pravidiel). Dosahuje tak zvýšenie úrovne 

pohybových schopností, osvojenie gymnastických zručností, ktoré pomáhajú zlepšiť zdravotne 

orientovanú zdatnosť bežnej školskej populácie. 

Zručnosti a schopnosti: 

• cvičenia rozvíjajúce kondičné, kondično-koordinačné, koordinačné schopnosti, 

• technicky správne polohy a pohyby hlavy, trupu, nôh, paží, lokomócie, cvičenie na 

náradí a s náradím, cvičenie s náčiním, tyče, aeróbne činky, expandre), výrazová 

estetika rytmických a aerobikových pohybov vykonávania všeobecných gymnastických 

činností, cvičenia rozvíjajúce kondičné, kondično-koordinačné, koordinačné 

schopnosti, 

• prípravné a imitačné cvičenia, polohy a pohyby častí tela, lokomočné pohyby, 

akrobacia, cvičenie na náradí a s náradím, cvičenie s náčiním, výrazovo-estetické 

prostriedky gymnastických a aerobikových pohybov, 

• kondičná zložka, technická zložka gymnastických športov. 

Kondičná gymnastika 

• zhyby vo vise, vo vise stojmo, vise ležmo na rebrine, hrazde, kruhoch, bradlách. 
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• tonizačný program zameraný na držanie tela v správnom napätí svalov v ľahu, kľakoch, 

sedoch, podporoch, postojoch bez náčinia, náradia, s náčiním (fit lopty,.), s náradím, na 

náradí, 

• vytrvalostno-silový program, cvičenia paží, nôh, trupu, brucha, bokov, dvíhanie trupu, 

nôh v ľahu na boku. 

Športová gymnastika 

• Akrobatické cvičenie: 

✓ stojka na lopatkách znožmo, 

✓ stojka na rukách s pomocou o rebrinu (stenu), 

✓ premet bokom s pomocou, premet bokom samostatne, 

✓ stojka na rukách – kotúľ vpred, 

✓ podpor stojmo prehnute vzad (most na hlave, most vo vzpore na rukách), 

✓ kotúle vpred, kotúle vzad s rôznou východiskovou a výslednou polohou, väzby 

kotúľov so skokmi a obratmi. 

• Skoky a obraty: 

✓ skoky odrazom obojnožne – znožmo, skrčmo prípätmo. 

• Rovnovážne cvičenie: 

✓ váha predklonmo. 

• Cvičenie kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalov: 

✓ sed roznožný. 

• Cvičenie na náradí a s náradím: 

✓ rebriny: rúčkovanie v podpore ležmo, vo vise prednosy skrčmo, prednosy, 

postupovanie po rebrinách, výdrž v zhybe, odrazom z nôh zhyby, 

✓ lavičky, nízka kladinka: chôdza vpred, vzad, bokom, chôdza s podhupom, 

poskok (čertík), obrat na špičkách, obrat na jednej nohe o 180°; známka je 

znížená pri každom zostúpení z kladiny, 

✓ obrat na špičkách, obrat na jednej nohe o 180°; známka je znížená pri každom 

zostúpení z kladiny, 

✓ preskok koza: na šírku D, na dĺžku CH, skrčka, roznožka, odbočka, 

✓ hrazda: výmyk, toč jazdmo vpred, toč vzad alebo vpred, prešvihy únožmo vpred, 

vzad, zoskok, 

✓ lano, tyč: šplhanie, 
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✓ kruhy chlapci: kmitanie vo vise, vis vznesmo, vis strmhlav, zhyb vo vise. 

• Cvičenie s náčiním 

✓ švihadlo – preskoky na mieste, z miesta znožmo, jednonože, skrižmo, striedavo 

znožne, 

✓ plná lopta, lopta – kotúľanie, hádzanie a chytanie. 

• Relaxačné a dychové cvičenie: 

✓ aktívna kinetická relaxácia, 

✓ pasívna kinetická relaxácia, 

✓ cvičenie prehĺbenia nádychu a výdychu v stoji, vo vzpore kľačmo, v sede, drepe, 

predklone, 

• Poradové cvičenie: 

✓ nástup, pochod, povely. 

Všeobecná pohybová výkonnosť a telesný rozvoj sa budú kontrolovať a hodnotiť v 

závere každého školského roka, okrem 5. ročníka, kedy sa koná aj na jeho začiatku ako vstupná 

kontrola a hodnotenie. Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti slúži aj na posúdenie jej 

aktuálneho stavu v priebehu štúdia na 2. stupni základnej školy. 

Termíny kontroly a hodnotenia všeobecnej pohybovej výkonnosti: 

• 5. ročník ZŠ – začiatok školského roku (vstupné testovanie) 

• 5. ročník ZŠ – koniec školského roka 

• 6. ročník ZŠ – koniec školského roka 

• 7. ročník ZŠ – koniec školského roka 

• 8. ročník ZŠ – koniec školského roka 

• 9. ročník ZŠ – koniec školského roka, výstupné testovanie. 

Hodnotenie sa vykoná pomocou tabuliek modifikovaných podľa MORAVCA et al. (1996, 

1990). 

Projekty 

Výstupom projektu môže byť plagát, prezentácia, výrobok, referát a pod. Súčasťou 

celkového hodnotenia žiaka je aj spracovanie výstupu projektu na tému zadanú učiteľom alebo 

ľubovoľnú tému, ktorá korešponduje s témou učiva preberaného na hodinách. Výstup projektu 

musí byť syntézou grafického prevedenia a verbálnej prezentácie. V prípade, že žiak túto prácu 

neodovzdá, je hodnotený známkou 5 (nedostatočný). Výstupy projektov sú hodnotené 

prideľovaním bodov za obsah, formu a úroveň prezentovania. Známka je udelená podľa 
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percenta úspešnosti zo sumáru týchto bodov. Konkrétne kritéria na obsah práce, formu a 

hodnotenie práce sú v kompetencii učiteľa. Zadá ich žiakovi v dostatočnom časovom predstihu 

(minimálne jeden týždeň). 

Obsah: dodržanie témy, dôraz na kľúčové slová, použitie zdrojov (z toho minimálne 1 

knižný zdroj), použitie obrázkov (súvisia s témou, sprevádzajú text alebo sú len ilustráciou), 

interaktívnosť prezentácie (možnosť vstupu aktívnou činnosťou žiakov). 

Forma: druh a veľkosť písma, návrh v prezentácii, rozsah textu, estetika a čistota práce, 

presnosť, dodržanie stanovených rozmerov, štruktúra textu, zrozumiteľnosť a čitateľnosť textu 

(pojmové vyjadrovanie opak množstvo textu, v ktorom sa stráca prehľadnosť a zrozumiteľnosť 

témy). 

Prezentačné zručnosti: uvedenie prezentácie, samostatnosť prejavu (žiak číta alebo 

sprevádza výkladom svoje prezentovanie), očný kontakt s počúvajúcimi, používanie 

terminológie, zrozumiteľná artikulácia a dodržiavanie prozodických vlastností, vecné odpovede 

na otázky k prezentovanej téme, dĺžka prezentovania (5 – 10 minút, aby to žiakov nenudilo a 

nebolo ani príliš rýchle). 

Iné kritériá: originalita. 

Vyučujúci môže pri hodnotení projektov vo väčšej miere ako pri iných činnostiach 

využívať sebahodnotenie a do hodnotenia zapájať ostatných žiakov. 

Hodnotenie výstupu projektu v bodoch: 

a) obsah 4; 

b) forma 3; 

c) prezentovanie 4; 

d) originalita 1. 

 

Hodnotenie projektov 

Známka Bodové hodnotenie Percento úspešnosti 

1 12 – 11 100 – 90 

2 10 – 9 89 – 75 

3 8 – 6 74 – 50 

4 5 – 3 49 – 25 

5 2 – 0 24 – 0 
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Tvorba absolventského projektu 

 

Kritériá hodnotenia absolventskej práce a obhajoby 

Absolventskú prácu a obhajobu posudzuje komisia zostavená z učiteľov. Práce a 

obhajoby vyhovujúce základným požiadavkám budú hodnotené ohodnotené stupňami – 

vynikajúci (1); veľmi dobrý (2); dobrý (3); dostačujúci (4); nedostačujúci (5). Neodovzdaná 

práca bude hodnotená stupňom 5. Najlepšie práce a obhajoby budú odmenené. 

Kritériá: 

• vecná správnosť; 

• obsah vlastných myšlienok; 

• spojenie viacerých predmetov (odborov); 

• využitie viacerých informačných zdrojov; 

• nápaditosť a originalita spracovania; 

• grafická úprava; 

• splnenie všetkých povinných častí práce; 

• gramatická a štylistická úroveň; 

• vystupovanie žiaka pri obhajobe. 

 

 absolventská práca  obhajoba 

vecnosť/odbornosť v 

texte 

3 vecnosť/odbornosť 

vo vyjadrovaní 

3 

prepojenosť 

viacerých odborov 

1 dodržiavanie 

pravidiel rétoriky, 

napr. artikulácia, 

zrozumiteľnosť, sila 

hlasu, frázovanie 

4 

využitie 

informačných 

zdrojov 

3 formálna úprava 3 (písmo, podklad, 

efekty, zvuky) 

vlastný prínos 1 gramatická a 

štylistická úroveň 

4 (za každých 5 chýb 

jeden bod mínus) 
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formálna úprava 4 (písmo, odseky. 

následnosť strán, 

rozsah) 

celkový dojem 2 (suverénnosť vo 

vystupovaní a dobrá 

orientácia v téme) 

gramatická 

a štylistická úroveň 

4 (za každých 5 chýb 

jeden bod mínus) 

odpovede na 

doplňujúce otázky 

2 (schopnosť 

pohotovo reagovať 

na otázky) 

časť v cudzom 

jazyku 

4   

body spolu 20  18 

body známka   

38 – 30  vynikajúci   

29 – 20  veľmi dobrý   

19 – 9  dobrý   

8 – 4  dostačujúci   

3 – 0  nedostačujúci   
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Príloha 1 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 

ANGLICKÝ JAZYK  1. a 2. ročník 

  

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia  

 

ISCED 1  

 

Časová dotácia predmetu: 1 hodina týždenne/33 hodín ročne 

 

Charakteristika predmetu 

Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a 

spoločne s vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť 

Jazyk a komunikácia. 

Vyučovanie AJ ponúka žiakom nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj 

kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala požiadavkám 

moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe. 

Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj 

kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, 

umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských 

štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky 

pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy 

medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového 

vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných 

predstáv a uspokojenia. Komunikácia v cudzích jazykoch je založená na schopnosti 

porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v 

primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca. 

V čase rozvoja počítačovej techniky je písanie a čítanie v anglickom jazyku medzi 

ľuďmi na celom svete veľmi rozšírené. Preto je úlohou základnej školy, aby žiaci pripravili aj 

na tieto spôsoby komunikácie. 

Výučba cudzieho jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A1 podľa 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci nižšieho 

sekundárneho vzdelávania. Označenie úrovne A1 je používateľ základného jazyka a 
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predpokladá, že žiak ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umožňuje opisovať každodenné 

situácie predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah výpovede obmedziť a 

hľadať slová. Táto koncepcia umožňuje učiacemu sa, aby sa na základe vlastného uváženia 

rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti používať a sám si zvolí úroveň 

náročnosti. 

Charakteristika žiaka na úrovni A1 podľa SERR: 

Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším vetám, ktorých účelom je 

uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a vety dokáže používať. Dokáže predstaviť 

seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde 

žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým 

spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený 

mu pomôcť (SERR, 2006, s. 26). 

 

Cieľ predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu cudzí jazyk je umožniť žiakom: 

• efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale 

sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností, 

• využívať komunikačné jazykové kompetencie, aby sa realizoval komunikačný zámer 

vymedzeným spôsobom, 

• v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie 

s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ, 

• v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, 

písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text, 

• používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné 

ciele. 

 

Kompetencie 

„Používatelia jazyka využívajú mnoho kompetencií, ktoré získali vďaka svojim 

predchádzajúcim skúsenostiam, a ktoré môžu aktivovať tak, aby mohli plniť učebné úlohy a 

aktivity v komunikačných situáciách, v ktorých sa nachádzajú. Kompetencie sú súhrnom 

vedomostí, spôsobilostí a vlastností, ktoré umožňujú osobe konať“. (SERR, s. 12, 103) 

Podstatou jazykového vzdelávania je, aby žiaci: 
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• dokázali riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhali 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, 

• dokázali si vymieňať informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria 

iným jazykom a sprostredkúvajú im svoje myšlienky a pocity, 

• lepšie chápali spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo. 

Dôležité kompetencie pri vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v škole 

sú: 

• kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať a vyberať informácie využívaním 

rozmanitých spôsobilostí a kritického prístupu, 

• kreatívne myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové spôsoby spájania faktov v procese 

riešenia problémov, 

• prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy v 

súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku. 

Všeobecné kompetencie 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú 

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností (SERR, s.12). 

Žiaci na úrovni A1: 

• uvedomelo získavajú nové vedomosti a spôsobilosti, 

• opakujú si osvojené vedomosti a dopĺňajú si ich, 

• uvedomujú si a používajú stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

• pochopia potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

• dopĺňajú si vedomosti a rozvíjajú komunikačné jazykové činnosti a stratégie, prepájajú 

ich s poznaným, systematizujú ich a využívajú pre svoj ďalší rozvoj a reálny život, 

• kriticky hodnotia svoj pokrok, prijímajú spätnú väzbu a uvedomujú si možnosti svojho 

rozvoja, 

• udržia pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií, 

• pochopia zámer zadanej úlohy, 

• účinne spolupracujú vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

• aktívne a často využívajú doteraz osvojený jazyk, 

• využívajú dostupné materiály pri samostatnom štúdiu, 

• sú otvorení kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 
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Komunikačné jazykové kompetencie 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím 

konkrétnych jazykových prostriedkov (SERR, s. 12). Na uskutočnenie komunikačného zámeru 

a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v 

krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. 

Komunikačné kompetencie sa skladajú z týchto zložiek: 

• jazykové kompetencie, 

• sociolingválne kompetencie, 

• pragmatické kompetencie. 

Jazykové kompetencie 

Žiaci na úrovni A1: 

• používajú iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a 

potrieb konkrétneho typu, 

• majú základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení 

vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie, 

• prejavujú iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, 

ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru, 

• ovládajú výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení, 

zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami, 

• odpíšu známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo 

inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané 

ustálené spojenia, 

• vyhláskujú svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje (SERR, s. 111 – 

119). 

Sociolingválne kompetencie 

Žiaci na úrovni A1: 

• nadviažu základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použijú najjednoduchšie spôsoby 

vyjadrenia zdvorilosti: pozdravia sa, rozlúčia sa, predstavia sa, poďakujú sa, 

ospravedlnia sa, atď. (SERR, s. 123). 
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Pragmatické kompetencie 

Žiaci na úrovni A1: 

• spájajú slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích 

výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“, 

• zvládnu veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené vety, s mnohými pauzami, 

ktoré sú nevyhnutné na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej 

známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu (SERR, s. 131). 

Výkonový štandard – komunikačné jazykové činnosti a stratégie 

Na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do komunikačných jazykových 

činností a ovládať komunikačné stratégie. 

Počúvanie s porozumením – výkonový štandard 

Žiaci na konci primárneho vzdelávania na úrovni A1: 

• sledujú reč, ktorá je veľmi pomalá a starostlivo artikulovaná, aby mohli pochopiť 

význam, 

• rozumejú jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a riadia sa 

jednoduchými orientačnými pokynmi (SERR, s. 68, 69). 

Čítanie s porozumením - výkonový štandard 

Žiaci na konci primárneho vzdelávania na úrovni A1: 

• porozumejú veľmi krátkym jednoduchým textom a vetám, vyhľadajú známe mená, 

slová a vety, podľa potreby sa v čítaní vrátia späť, 

• porozumejú krátkym jednoduchým správam na pohľadniciach, 

• rozoznajú známe mená, slová a najzákladnejšie vety v jednoduchých nápisoch, 

• získajú približnú predstavu o obsahu jednoduchších informačných materiálov 

a krátkych jednoduchých opisov, najmä ak majú vizuálnu oporu, 

• riadia sa krátkymi, jednoducho napísanými orientačnými pokynmi (SERR, s. 71 – 73). 

Písomný prejav – výkonový štandard 

Žiaci na konci primárneho vzdelávania na úrovni A1: 

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

• vyplnia jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna 

príslušnosť, adresa, telefón a podobne, 
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• napíšu jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo 

robia, v písomnej forme požiadajú o osobné údaje alebo ich poskytnú (preformulované 

podľa SERR, s. 64, 85, 86). 

 

Ústny prejav – výkonový štandard 

Ústny prejav – dialóg 

Žiaci na konci primárneho vzdelávania na úrovni A1: 

• dohovoria sa jednoduchým spôsobom, ale komunikácia je úplne závislá od pomalšieho 

opakovania reči, preformulovania a upresnenia, 

• porozumejú otázkam a pokynom, ktoré sú im adresované a ktoré sú vyslovované 

dôsledne a pomaly, 

• používajú jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtajú sa 

niekoho, ako sa má, 

• vedia predstaviť seba a iných a reagujú, keď ich predstavujú, 

• rozumejú každodenným jednoduchým slovným spojeniam a vedia reagovať na 

jednoduché informácie (preformulované podľa SERR, s. 76 – 83). 

Ústny prejav – monológ 

Žiaci na konci primárneho vzdelávania na úrovni A1: 

• vytvoria jednoduché, väčšinou izolované vety o ľuďoch a miestach, 

• opíšu seba, čo robia, kde žijú (SERR, s. 60). 

Kompetencie a jazykové funkcie 

V rámci primárneho vzdelávania rozvíjame u žiakov tie kompetencie a jazykové 

funkcie, ktoré sú špecifikované v časti Obsahový štandard – úroveň A1. 

Koncepcia obsahového štandardu je vytvorená tak, aby jeho jednotlivé časti boli 

ukotvené v komunikačnom kontexte a prepájali ostatné komunikačné kompetencie. 

Kompetencie súvisia s komunikačnými situáciami v ústnom a písomnom prejave a 

zahŕňajú aj reakcie všetkých účastníkov komunikačnej situácie. Funkcie sú chápané ako 

základné časti komunikácie. Žiak ich musí ovládať, aby sa mohla komunikácia v cudzom 

jazyku uskutočniť, pričom s niektorými z nich sa žiak stretne až na vyšších úrovniach, v logickej 

nadväznosti po zvládnutí základných jazykových funkcií. Interakčné schémy sú časťou, ktorá 

vyjadruje pragmatické zručnosti, nie je uzavretá a charakterizuje jednotlivé úrovne. Poskytuje 

učiteľovi základný rámec pre rozvoj jazykových činností a stratégií v súlade s príslušnou 
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úrovňou, pričom platí, že čím je úroveň vyššia, tým sa možnosti jazykového prejavu rozširujú. 

Vyššie úrovne jazykového prejavu sú charakteristické úzkou prepojenosťou na všeobecné a 

sociolingválne kompetencie. Jazyková dimenzia charakterizuje uvedené funkcie a jej ovládanie 

by nemalo byť samostatným cieľom, ale prostriedkom na správne vyjadrenie jednotlivých 

jazykových funkcií. 

Časti Diskurzná dimenzia a Jazyková a interkultúrna dimenzia nie sú povinné, iba odporúčané. 

Časť Diskurzná dimenzia opisuje formu realizácie komunikačného kontextu, funkčné štýly a 

typy textov. Rozvíjanie Jazykovej a interkultúrnej dimenzie umožní žiakovi, aby sa prispôsobil 

od najnižšej úrovne ovládania jazyka zásadám sociálnej kohézie v cieľových krajinách. Do tejto 

dimenzie patria aj interkultúrne kompetencie, t. j. znalosti a povedomie o rôznych etnických, 

kultúrnych a sociálnych skupinách žijúcich v globálnej spoločnosti a akceptácia ľudí z iných 

kultúr s ich rozdielnym správaním a hodnotami. Jazyková a interkultúrna dimenzia vo 

vyučovaní cudzích jazykov sa dá budovať nielen v škole, ale aj mimo nej na základe využitia 

autentických materiálov (hudba, literatúra, video, internet, DVD).  

V školskom prostredí budovanie interkultúrnej kompetencie zahŕňa: 

• rozvoj interkultúrnych postojov (otvorenosť, zvedavosť,...), 

• vedomosti o sociálnych skupinách a procesoch v spoločnosti, 

• schopnosť interpretovať udalosti, dokumenty z vlastnej kultúry a iných kultúr, 

• schopnosť kriticky hodnotiť produkty vlastnej kultúry aj iných kultúr. 

V rámci obsahového štandardu jednotlivé kompetencie na seba nenadväzujú, ale vytvárajú 

samostatný základný komunikačný kontext. Môžu sa navzájom kombinovať a neustále 

vytvárať nové komunikačné kontexty podľa vyučovacích potrieb žiakov. 

V 1. ročníku sa snažíme, aby žiaci nadobudli na hodinách anglického jazyka pozitívne 

emocionálne zážitky prostredníctvom využívania rôznych vizuálnych podnetov (fungovanie s 

maňuškou, škraboškou), prostredníctvom hier, piesní, rýmovačiek, príbehov, realizácie 

dramatizácií, využitia IKT. Dôležitá je tu aktívna účasť žiaka a pozitívne hodnotenie zo strany 

učiteľa. 
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Obsah predmetu – 1. ročník 

Tematický celok/dotácia 

hodín  

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

                                                                  Téma/Pojmy  Požiadavky na výkon  

Ja  

(3 hodiny)  

Pozdravy, jednoduché 

pokyny, oslovenie, 

predstavenie sa, opýtanie sa 

na meno  

• Žiak pozná postavy z 

učebnice, správne 

vyslovuje ich mená a 

vie priradiť meno ku 

postave.  

• Žiak vie aktívne 

používať slovné 

spojenia na 

predstavenie sa a pozná 

a vie správne použiť 

pozdravy.  

• Žiak pozná hlásku a, b 

a vie ich správne 

vysloviť, pozná slová 

piesne a vie čo 

znamenajú.  

• Žiak rozumie 

základným povelom 

učiteľa, vie ich správne 

predviesť.  

Moja trieda  

(10 hodín)  

Veci okolo nás, ich farba a 

počet  

• Žiak vie pomenovať 

predmety, ktoré sa 

nachádzajú v škole, 

triede (chair, desk, 

window, blackboard, 

pen, book...)  

• Dokáže reagovať na 

otázku: What is this? It 

´s ... . Is it .... ? Yes/ 

No. – vie vyjadriť svoj 

názor.  

• Žiak vie pomenovať 

veci a uviesť počet 

alebo farbu, napr. one 

chair, blue pen, ... .  
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Moje hračky  

(5 hodín)  

Hračky, vyjadrenie vzťahu k 

hračkám  

• Žiak pozná slová 

základných hračiek.  

• Slová správne 

vyslovuje a vie ich 

priradiť k obrázku.  

• Žiak pozná slová 

základných hračiek. 

• Slová správne 

vyslovuje a vie ich 

priradiť k obrázku. 

• Žiak pozná hlásky e,f a 

vie ich správne 

vysloviť, pozná slová 

piesne a vie čo 

znamenajú.  

• Žiak pozná číslovky 3 a 

4.  

• Vie ich správne 

vysloviť, určiť počet a 

správne priradiť k 

obrázku. Pozná pieseň.  

• Žiak aktívne používa v 

kontexte pozdravy, 

privlastňovacie 

zámená.  
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Obsah predmetu – 2. ročník 

Tematický celok/dotácia 

hodín  

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

                                                                  Téma/Pojmy  Požiadavky na výkon  

Rodina a spoločnosť  

(3 hodiny)  

  

  

Pozdravy, jednoduché 

pokyny, oslovenie, 

predstavenie sa, opýtanie sa 

na meno  

• Porozumieť 

jednotlivým pokynom: 

sit down, stand up, 

listen, look, open a tiež 

nacvičiť úvod hodiny: 

Good morning, 

children! – Good 

morning, Miss Teacher/ 

Mrs. Teacher alebo 

Class teacher!  

• Žiak sa vie pozdraviť, 

vie položiť otázku: 

What is your name? a 

odpovedať na ňu.  

Veci okolo nás, ich farba a 

počet 

• Žiak vie pomenovať 

predmety, ktoré sa 

nachádzajú v škole, 

triede (chair, desk, 

window, blackboard, 

pen, book...) Dokáže 

reagovať na otázku: 

What is this? It ´s ... . Is 

it .... ? Yes/ No. – vie 

vyjadriť svoj názor. 

•  Žiak vie pomenovať 

veci a uviesť počet 

alebo farbu, napr.: one 

chair, blue pen, ... Vie 

počítať do 20.  

Členovia rodiny, vyjadrenie 

vzťahu k rodinným 

príslušníkom 

• Žiak vie pomenovať 

členov rodiny, (mother/ 

Mum, father/ Dad, 

sister, brother).  

• Žiak vie používať 

väzbu: There is .... a 
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reagovať ukázaním na 

otázku: Where is your 

mother?  

• Vie uviesť vzťah k 

členom rodiny (väzba 

like/ don´t like). 

Dom a bývanie  

(3 hodiny)  

Farby  • Žiak vie pomenovať 

základné farby (red, 

blue, green, ... ).  

• Vie pridať veciam ich 

farbu v správnom 

slovoslede 

(adjectivum+noun).  

Hračky, vyjadrenie vzťahu k 

hračkám  

• Žiak vie pomenovať 

hračky (train, car, doll, 

horse...).  

• Vie reagovať na otázku 

a vyjadriť vzťah: Do 

you like car? Yes, I 

like. No, I don´t like.  

Izby a ich nábytok  • Žiak vie pomenovať 

izby v dome a nábytok, 

ktorý sa v izbách 

nachádza.  

Ľudské telo a starostlivosť 

o zdravie 

(5 hodín) 

Časti tela  • Žiak vie pomenovať 

základné časti tela a 

aplikovať to aj pri 

zvieratkách.  

• Vie charakterizovať 

svoje telo: I´m big. I´m 

small.  

Časti hlavy  • Žiak vie pomenovať 

základné časti hlavy. 

• Vie opísať svoju 

náladu: I ´m sad. I ´m 

happy.  

• Žiak vie spievať pieseň 

Head and Shoulders.  
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Doprava a cestovanie 

(2 hodiny) 

Dopravné prostriedky  • Žiak vie pomenovať 

dopravné prostriedky, 

určiť farbu a počet v 

dodržanom slovoslede 

(numeral+adjectivum+

noun  

 Budovy  • Žiak vie pri ceste do 

školy pomenovať 

niektoré budovy, ktoré 

sa v obci nachádzajú.  

Vzdelávanie a práca  

(1 hodina)  

Čísla  • Žiak vie pomenovať 

čísla od 1 – 20 a 

reagovať na otázku 

How many?  

Človek a príroda 

(5 hodín) 

Zvieratá a postoj k nim  • Žiak vie pomenovať 

niektoré domáce 

zvieratká.  

• Vie ich pomenovať. 

Vie uviesť kladný alebo 

záporný vzťah k nim 

väzbou: I like/ I don´t 

like.  

Ročné obdobia  • Žiak vie pomenovať 

ročné obdobia.  

Dni v týždni  • Žiak vie pomenovať 

dni v týždni.  

• Vie používať názvy dní 

s predložkou on.  

Čas  • Žiak vie určiť čas – 

celé hodiny.  

• Reaguje na otázku: 

What´s the time please?  

Počasie  • Žiak vie 

charakterizovať počasie 

(It´s sunny)a objekty na 

oblohe (sun, moon, sky, 

star).  
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Voľný čas a záľuby 

(2 hodiny) 

Športové aktivity, schopnosti  • Žiak vie pomenovať 

jednotlivé druhy 

športov v súvislosti s 

ročnými obdobiami. 

swim, ski, play 

football, ...  

• Vie povedať či ovláda 

jednotlivé športy 

väzbou: I can/ I can´t.  

• Vie vyjadriť postoj k 

jednotlivým aktivitám 

(I like/ I don´t like).  

Denný režim  • Žiak vie rozprávať o 

svojom dennom režime.  

Stravovanie, nakupovanie 

a služby 

(5 hodín) 

Jedlo, vzťah k jedlu 

 

 

 

 

Ovocie a zelenina 

• Žiak vie pomenovať 

jedlo a vyjadriť k nemu 

vzťah väzbou: I like / I 

don´t like.  

• Vie reagovať na otázku 

Do you like ... ?  

• Vie vymenovať zdravé 

a nezdravé jedlá. 

• Žiak vie pomenovať 

niektoré druhy ovocia a 

zeleniny. Precvičovanie 

gramatických väzieb: 

Can I help you? Do you 

have ............. ? Yes. 

Four oranges, please. 

Here you are. Thank 

you. Good – bye. 

Obliekanie a móda  

(2 hodiny)  

Oblečenie  • Žiak vie reagovať na 

slovesá: dress up, put 

on, take off, sing, 

swim, ski, play 

football.  

• Žiak vie pomenovať 

oblečenie (jeans, T – 

shirt, shoes, ...).  
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• Vie pomenovať 

oblečenie aj s farbou. 

• Vie používať slovné 

gramatickú väzbu: I ´m 

wearing...  

Multikultúrna spoločnosť 

(5 hodín) 

Vianoce  • Žiak je oboznámený s 

tradíciami vianočných 

sviatkov v Anglicku.  

• Žiak vie spievať 

jednoduchú vianočnú 

pieseň: We wish you a 

Merry Christmas..., 

Výroba vianočného  

pozdravu.  

• Vie povedať 

jednoduché želanie k 

Vianociam a Novému 

roku: Merry Christmas 

and Happy New Year.  

Veľká noc  • Žiak je oboznámený s 

tradíciami 

veľkonočných sviatkov 

v Anglicku.  

• Žiak pozná nové slová: 

Easter egg, rabbit, 

chicken, flowers, grass, 

trees ... ).  

Deň matiek  • Žiak vie pomenovať 

tento sviatok po 

anglicky. Vie vyznať 

mamke svoju lásku: I 

love, my Mum.  

Narodeniny  • Žiak vie reagovať na 

otázku: How old are 

you?  

• Vie pomenovať 

narodeninové 

predmety: birthday 

cake, candles, present, 
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balloon. Vie spievať 

pieseň Happy birthday!  

• Vie reagovať na 

otázku? How many... ?  

Deň otcov  • Žiak vie pomenovať 

tento sviatok po 

anglicky.  

• Vie vyznať ockovi 

svoju lásku: I love, my 

Dad.  

Halloween  • Žiak pozná tradíciu 

tohto sviatku.  

• Vie pomenovať 

niektoré predmety, 

ktoré súvisia s týmto 

sviatkom.  

 

Požiadavky na výstup z 1. a 2. ročníka  

Žiak sa snaží počúvať a porozumieť počutému textu, pričom rozumie základné osvojené 

formulácie, dokáže na ne reagovať (aj neverbálne), vie sa vyjadriť v rámci osvojených 

formulácií, dokáže správne prepísať známe lingvistické jednotky, aktívne komunikovať v rámci 

osvojených lingvistických jednotiek. Na gramatiku sa nekladie dôraz, ale žiak si ju osvojuje v 

prirodzených podmienkach. Žiak neprodukuje nič samostatné.  

Žiak postupne:  

• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré zadáva učiteľ (sit down, stand up, ...),  

• vie sa pozdraviť a nadviazať kontakt (Hello! My name is...)  

• pýtať sa na meno (What is your name?),  

• vie pomenovať základné veci okolo seba (hračky a iné predmety formou It is ... ., otázka 

Is it... ?),  

• vie pomenovať izby a nábytok,  

• vie pomenovať dopravné prostriedky, budovy,  

• sa vie pýtať na veci (What is this?),  

• vie určiť farbu vecí a ich počet (do 20),  

• vie určiť čas – celé hodiny,  

• vie vyjadriť svoj názor (Yes/ No),  
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• sa vie pýtať na farbu a počet (What colour? How many?),  

• vie pomenovať základných členov svojej rodiny a vyjadriť k nim vzťah ( I love...),  

• spoznáva a používa privlastňovacie zámená (my, your),  

• vie pomenovať základné časti svojho tela,  

• vie jednoduchým spôsobom vyjadriť svoju náladu a jednoducho charakterizovať svoje 

telo a jeho časti prídavným menom (I´m happy/ sad. I am small/ tall),  

• vie pomenovať ročné obdobia a dni v týždni,  

• vie charakterizovať počasie a pomenovať objekty na oblohe,  

• pozná pomenovanie jednotlivých aktivít a činností,  

• vie rozprávať o svojom dennom režime,  

• vie vyjadriť svoje schopnosti (can/ can´t),  

• je oboznámený so slovnou zásobou, ktorá súvisí so sviatkami Vianoc, Veľkej noci, Deň 

otcov, Deň matiek, Narodenín, Halloween a charakterom týchto sviatkov v Anglicku,  

• ovláda špeciálne frázy (Marry Christmas and Happy New Year! Happy Easter! Happy 

birthday! I love you! Happy mother´s day!),  

• vie sa opýtať na vek (How old are you?),  

• vie porovnať slávenie týchto sviatkov so slávením v našej krajine,  

• vie pomenovať zvieratká a vyjadriť k nim vzťah (like/ don´t like),  

• vie vymenovať niektoré druhy ovocia a zeleniny a vyjadriť vzťah (like/ don´t like),  

• vie vymenovať niektoré zdravé a nezdravé jedlá a vyjadriť k nim vzťah (like/ don´t 

like),  

• vie vymenovať časti oblečenia a povedať, čo ma oblečené ( odpočúvaný prítomný 

priebehový čas: I´m wearing...),  

• vie spievať jednoduché anglické pesničky, ovláda jednoduché anglické rýmovačky 

(Head and shoulders..., January, February, Happy birthday to you..., We wish you a 

Merry Christmas, Jingle bells, atď., Four seasons),  

• chápe obsah týchto piesní a rýmovačiek,  

• vie imitovať správnu výslovnosť učiteľa,  

• vie zopakovať slová a jednoduché vety,  

• vie s výraznou pomocou učiteľa dotvoriť otázky a odpovede. 
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Príloha 2 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 

INFORMATIKA  2. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami  

 

ISCED 1  

 

Časová dotácia predmetu: 1 hodina týždenne/33 hodín ročne 

 

Charakteristika predmetu  

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika 

rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať 

vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu 

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

prostriedok komunikácie. Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu informatika.  

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, 

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

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

informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných 

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

informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, 

medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.  

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí 

rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a 

znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.  

Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatická 

výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, 

ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu 

informatickej výchovy široký priestor na motiváciu a praktické projekty.  
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Cieľ predmetu  

Cieľom informatiky na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho 

využitia v každodennom živote.  

Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné 

zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych 

aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú 

vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju 

tvorivosť a estetické cítenie v rôznych grafických editoroch.  

Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, 

ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov 

určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími 

činnosťami vykonávanými na počítači (aplikácie určené pre dospelých nie sú vhodné kvôli ich 

prílišnej komplexnosti). 

 

Obsah predmetu – 2. ročník 

Tematický celok/dotácia 

hodín  

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

                                                                   Téma/Pojmy  Požiadavky na výkon  

Informácie okolo nás  

(13 hodín)  

Textový dokument, čísla a 

znaky, slová, vety, jednoduché 

formátovanie, textové efekty  

Obrázok, nástroje pero, čiara, 

štetec, vypĺňanie farbou, paleta  

Žiak vie:  

• uložiť rôzne informácie 

do súborov (text, obrázok, 

zvuk),  

• použiť jednoduché 

nástroje na úpravu 

textových dokumentov 

(zmena veľkosti písma, 

hrúbka a kurzíva),  

• uplatniť zásady písania 

textu 

• kombinovať text a 

obrázok, 

• kresliť základné prvky v 

grafickom prostredí 

(farby a hrúbky čiar, 

jednoduché nástroje), 
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• upraviť obrázky 

(kopírovanie, otáčanie), 

• tvoriť jednoduché 

animácie, 

• pracovať s počítačovými 

didaktickými hrami, ktoré 

obsahujú rôzne typy 

informácií (matematické 

hlavolamy s číslami, 

hádanie slov, dopĺňanie 

písmen, dokresľovanie do 

obrázkov do mapy), 

• prezentovať výsledky 

vlastnej práce.  

Komunikácia 

prostredníctvom IKT  

(5 hodín)  

e-mail, poštový program, e-

mailová adresa, adresár  

www, webový prehliadač, 

webová stránka, odkaz, 

vyhľadávanie na webe.  

Bezpečnosť, zásady správania  

sa v prostredí internetu.  

Žiak vie:  

• posielať a prijímať 

jednoduché listy 

(rodičom, učiteľke, 

spolužiakom... ), 

• bezpečne a eticky sa 

správať v e-mailovej 

komunikácií (ochrana 

osobných údajov), 

• využiť adresár, pozná e-

mailové adresy rodičov 

a kamarátov, 

• pozná detské webové 

stránky (rozprávky, 

obrázky), on-line hry, 

zásady správania sa na 

portáloch, 

• vyhľadávať informácie a 

obrázky na internete a 

správne ich použiť, 

• pracovať s kľúčovým 

slovom, 

• vybrať vhodnú informáciu  

Postupy, riešenie problémov, 

algoritmické myslenie  

(4 hodiny) 

Postup, návod, recept  

Tvorba scén pomocou ikon k 

rozprávke  

Žiak vie:  

• skladať obrázky z 

menších obrazcov podľa 

návodov, 
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• vybrať prvky alebo 

možnosti k vytvoreniu 

scény.  

Princípy fungovania IKT  

(5 hodín) 

Základné periférie na ovládanie 

počítača, myši, klávesnice  

Žiak vie:  

• používať klávesy na 

klávesnici, 

• používať počítačovú myš, 

jednoklik, dvojklik, 

• pomenovať jednotlivé 

časti počítača 

Informačná spoločnosť  

(6 hodín)  

Informačné technológie v škole 

(edukačné programy, 

komunikácia) Voľný čas a IKT 

(počítačové hry, hudba, filmy). 

Bezpečnosť počítača, správne 

používanie hesiel  

Žiak vie:  

• využiť rôzne typy 

edukačných programov 

pre rôzne predmety, 

• využiť komunikačné 

možností IKT v škole, 

• pomenovať rôzne profesie 

pri tvorbe edukačných 

programov a 

počítačových hier 

(výtvarník, skladateľ, 

animátor, scenárista, 

rozprávač, ...), 

• zdôvodniť pred kým treba 

chrániť počítač  
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Príloha 3 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 

PRÍRODOVEDA  3. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

 

ISCED 1  

 

Časová dotácia predmetu: 1 hodina týždenne/33 hodín ročne 

 

Kvalita výkonu: 

V rámci posilnenia časovej dotácie je vyučovanie prírodovedy v 3. ročníku zamerané na 

dosiahnutie špecifického výkonu v tematických celkoch: 

 

Tematický celok   Kompetencia žiaka   Špecifický výkon  

 Rastliny – súčasť prírody  Poznať základné časti 

stromu, vedieť ich nakresliť 

a popísať. Vedieť 

vymenovať ihličnaté stromy, 

vedieť rozdiel medzi 

listnatým a ihličnatým 

stromom. Vedieť ako sa 

volajú stromy a plody, ktoré 

na nich rastú. 

Zdôvodniť dôležitosť  

stromov pre zachovanie ekosystému – 

zadržiavanie vlahy, poskytovanie 

kyslíka, vysvetlí súvislosť medzi plodmi 

rastlín a životom živočíchov v prírode; 

použiť vhodné pomôcky a zrealizovať 

skupinovú výsadbu plodov priamo do 

prírody. 

 Veci okolo nás Vymenovať ľudské výtvory 

a prírodniny, pomenovať 

rozdiel medzi živou a 

neživou prírodninou; Vedieť, 

že veci sú vyrobené z látok a 

látky majú rôzne vlastnosti. 

Triediť látky na tuhé (pevné) 

a kvapaliny. Vedieť odmerať 

teplotu vzduchu 

laboratórnym teplomerom, 

poznať jednotku teploty a jej 

značku; Vedieť popísať 

Pokusmi zistiť rozličnosť vlastností 

látok; zostaviť tabuľku na zisťovanie 

vonkajšej teploty počas týždňa; 

zdôvodniť dôležitosť zrážok pre život na 

Zemi. 
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zmeny vlastnosti vody, 

kolobeh vody v prírode. 

 Technika a technické  

objavy 

Uviesť príklady pôsobenia 

sily v našom živote; Vedieť, 

kedy vzniká trenie, poznať 

pojem trenie; Poznať pojem 

ozubené koleso; Vysvetliť 

význam elektrickej energie a 

jej šetrenie; 

Vysvetliť veku primerane, 

čo je vodič a nevodič 

(izolant). 

Navrhnúť a zrealizovať postup 

pozorovania šetrenia elektrickou 

energiou vo svojej domácnosti. 

 Vesmír Vedieť odmerať čas a poznať 

medzinárodné jednotky a 

značky, meradlo; Vedieť 

vymenovať planéty Slnečnej 

sústavy 

Zostrojiť jednoduché presýpacie 

hodiny pomocou umelohmotných fliaš; 

navrhnúť rôzne spôsoby 

ochrany našej planéty. 

 Človek ako súčasť  

prírody 

  

Poznať hlavné vonkajšie 

časti ľudského tela, vedieť 

vymenovať podmienky pre 

život človeka. 

Poznať vývinové štádiá 

človeka; Vedieť vymenovať 

zmyslové orgány; Vedieť 

pomenovať orgán hmatu, 

zraku, sluchu čuchu a chuti; 

Vedieť vymenovať, čo tvorí 

nervovú sústavu; Veku 

primerane vysvetliť, čím 

prúdi krv, čo sú cievy, srdce, 

srdcovo-cievna sústava. 

Zdôvodniť škodlivosť rôznych druhov 

drog pre zdravie človeka; 

navrhnúť spôsoby upevňovania si 

zdravia – cvičenie, prechádzky, 

pobyt vonku, plávanie,...; zostaviť 

zdravý jedálny denný lístok a 

vybrané jedlo aj zrealizovať. 

Poznať, čo sú to stavovce, 

vedieť niektoré vymenovať; 

Poznať, čo sú to cicavce, 

vedieť niektoré vymenovať. 

Poznať pojem materské 

mlieko; Vedieť, čím je 

pokryté telo vtákov, poznať 

pojem spevavec, vedieť, že 

sa vtáky rodia z vajíčka. 

Vedieť, čím sa hady živia. 

Vedieť, že plazy nemajú 

stálu telesnú teplotu, rodia sa 

z vajíčka. Veku primerane 

Zdôvodniť dôležitosť 

požívania materského mlieka pre zdravie 

živočíchov; navrhnúť 

spôsoby ochrany živočíchov 

na Zemi. 
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vysvetliť pojem obojživelník. 

Obojživelníky sa rodia z 

vajíčka. Vymenovať typické 

znaky drsnokožcov a rýb. 
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Príloha 4 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 

Pohybová príprava  1. – 4. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

 

ISCED 1  

 

Časová dotácia predmetu: 1 hodina týždenne/33 hodín ročne v každom ročníku 

 

Charakteristika predmetu  

Pohybová príprava je v primárnej edukácii zameraná predovšetkým na telesné, funkčné 

a pohybové zdokonaľovanie. Jej proces je špecificky zameraný na pozitívny vplyv na zdravie, 

telesný a funkčný vývin a formovanie morálnych a ďalších vlastností žiakov. Týmto sa 

prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. 

Významne tiež prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k 

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

procese edukácie.  

Voliteľný predmet pohybová príprava rozširuje možnosti pohybových schopností, 

osvojovania si ďalších pohybových zručností a predovšetkým kompenzuje prevahu 

psychického zaťaženia počas vzdelávacieho procesu. Umožňuje upevniť a prehĺbiť 

elementárne pohybové zručnosti, ktoré nadväzujú na obsah štátneho vzdelávacieho programu. 

Prehlbuje individuálne záujmy žiakov a upevňuje ich postoje k športovým ambíciám.  

 

Cieľ predmetu  

Ciele pohybovej prípravy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov 

vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu a cieľov 

telesnej výchovy v primárnej edukácii.  

Ciele pohybovej prípravy sú:  

• pozitívne ovplyvňovať zdravotný stav, telesný, pohybový a funkčný vývin žiakov,  

• prispievať k upevňovaniu návyku správneho držania tela a kultivovanému pohybovému 

prejavu,  
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• zvyšovať úroveň telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti,  

• formovať pozitívny vzťah k realizovaným telovýchovným a športovým úroveň telesnej 

zdatnosti a pohybovej výkonnosti,  

• formovať pozitívny vzťah k realizovaným telovýchovným a športovým činnostiam,  

• diferencovane realizovať obsah zameraný n činnosti pre pohybovo talentovaných a tiež 

pre menej vyspelých a zdravotne oslabených žiakov,  

• pripravovať žiakov na telovýchovné a športové súťaže,  

• upevňovať pohybové a hygienické návyky a dodržiavať bezpečnosť pri pohybe.  

 

Obsah predmetu 1. – 4. ročník  

Obsah pohybovej prípravy tvorí systém pohybových činností, poznatkov, pravidiel, 

výchovných námetov a ďalších hodnôt spojených telovýchovnou a športovou činnosťou.  

Ťažiskom obsahu pohybovej prípravy v primárnom vzdelávaní sú:  

• tradičné a netradičné veku primerané telovýchovné a športové činnosti,  

• činnosti špecializovanej pohybovo-športovej prípravy s akcentom na záujmy danej 

skupiny žiakov v športovej oblasti,  

• činnosti zamerané na športové súťaže v rámci školy, okresu, kraja, SR 

• činnosti zamerané na zdokonalenie pohybových zručností, vedomostí a návykov u 

menej pohybovo vyspelých a zdravotne oslabených žiakov,  

• pohybové aktivity v prírode a sezónne športové činnosti,  

• hudobno-pohybové aktivity akcentujúce rozvoj tvorivej pohybovej improvizácie, 

kreativity a vizualizácie. 
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Obsah predmetu  

Tematický celok/dotácia 

hodín  

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

 Téma a pojmy Požiadavky na výkon 

Základné lokomócie 

a nelekomočné pohyby   

(8 hodín)  

Poradové cvičenia, orientácia v 

priestore, atletika (chôdza, beh, 

skok, hod loptičkou), 

gymnastické cvičenia (preval, 

obrat, stoj, vztyk), vytrvalosť  

Žiak vie: 

• správne pomenovať a 

uplatniť poradové 

cvičenia;  

• ukázať správne 

technické prevedenie 

chôdze, behu, skoku, 

hodu, základných 

akrobatických cvičení.  

Manipulačné, pohybové 

a športové hry  

8 hodín)  

Hod, prihrávka, pravidlá hry, 

hráč, spoluhráč, prekonávanie 

prekážok  

Žiak vie: 

• ukázať a uplatniť 

techniku manipulácie s 

loptou, aplikovať 

pravidlá hry a 

rešpektovať ich, vie 

prekonávať prekážky, je 

primerane rýchly a 

obratný.  

Psychomotorické cvičenia a 

hry 

(6 hodín)  

Polohy tela, reakcie organizmu 

na pohybovú aktivitu  

Žiak vie: 

• ukázať správne polohy 

tela a uplatniť správne 

dýchanie, prežívať 

pocity radosti z pohybu 

a hry.  

Kreatívne a esteticko-

pohybové  hry 

(6 hodín)  

Zmeny tempa, rytmu, význam 

pohybovej kultúry pri realizácii 

pohybových činností  

• Žiak vie zladiť pohyby, 

chôdzu, skoky a beh s 

hudbou, uplatniť prvky 

rytmiky a tanca v 

dramatických hrách, 

jeho pohyb je primerane 

koordinovaný.  

Aktivity v prírode a sezónne 

pohybové činnosti 

(5 hodín)  

Stopa, sneh, zdravie, turistický 

chodník, význam pohybu v 

prírode pre zdravie, chôdza v 

prírodnom teréne, hry v prírode  

Žiak vie: 

• správne ukázať 

technické prevedenie 

elementárnych 

pohybových zručností v 
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sezónnych pohybových 

aktivitách.  
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Príloha 5 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 

ČITATEĽSKÁ  GRAMOTNOSŤ  7. - 9. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia  

 

ISCED 2  

 

Časová dotácia predmetu: 1 hodina týždenne/33 hodín ročne v každom ročníku 

 

Charakteristika predmetu  

Základnou funkciou vyučovania predmetu čitateľská gramotnosť na 2. stupni základnej 

školy, konkrétne v 7. – 9. ročníku, je rozvíjať v žiakoch sociálne a kultúrne zručnosti. To 

znamená, aby boli schopní nielen slová, vety, texty prečítať, ale ich aj pochopiť a ďalej pracovať 

s ich obsahom a nadobudnutými informáciami. Čitateľská gramotnosť je teda základná 

kompetencia, bez ktorej nie je možné dosahovať ďalšie kompetencie. V predmete nie sú 

podstatné rýchlosť a plynulosť čítania, ale prioritné je pochopenie textu a používanie písaných 

textov.  

Čitateľská gramotnosť je vnímaná ako súčasť funkčnej gramotnosti, teda schopnosti 

spracovať informácie z tlačeného a písaného textu a využiť ich pri riešení rôznych situácií 

každodenného života. Preto v predmete čitateľská gramotnosť nemožno pracovať iba s textami, 

ktoré žiak číta v škole, teda s učebnými textami, ale aj s textami v spojitosti s jeho bežným 

životom mimo školy. Prostredníctvom takýchto rôznorodých textov žiak spoznáva kultúru 

slova, rozličné hodnoty, vniká do postojov postáv a podobne, a to dáva čítaniu ďalší rozmer – 

to odlišuje čitateľskú gramotnosť od osvojovania si techniky čítania. Pri práci s textami s 

rôznym obsahom si žiak zároveň osvojuje spisovnú podobu materinského jazyka, správny 

pravopis a gramatiku a najmä rozvíja si vyjadrovacie (komunikačné) schopností a to na úrovni 

ústnej i písanej. V procese vzdelávania v predmete čitateľská gramotnosť sa žiak stretne s 

rôznymi situáciami čítania, s rôznymi typmi textov.  

Pre rozvoj čitateľskej gramotnosti je totiž potrebné zadávať pestré úlohy, ktoré sa týkajú 

rôznych druhov textov.  

4 základné situácie čítania:  
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a) čítanie pre osobné (súkromné) účely – listy, umelecká literatúra,...  

b) čítanie pre vzdelávanie – plnenie učebných povinností  

c) čítanie pre pracovné účely – orientácia na trhu práce  

d) čítanie pre verejné účely – aktivity širšej spoločnosti  

 

Druhy textov:  

a) literárne texty  

b) informačné texty  

c) súvislý text – napr. rozprávanie, opis, charakteristika, správa, inštrukcia  

d) nesúvislý text – napr. formuláre, grafy, mapy, cenníky, tabuľky, diplomy, inzeráty  

 

Procesy čitateľskej gramotnosti, ktoré sú obsahom práce v predmete:  

a) získavanie informácií – vyhľadávanie myšlienok, definícií, určenie prostredia a pod., v 

takýchto úloh má žiak nájsť informácie, zadanie môže byť doslovné alebo synonymické, mení 

sa tým obtiažnosť úlohy  

b) utváranie širšieho porozumenia – vyvodenie príčin udalostí, opísanie vzťahov medzi 

postavami, zovšeobecnenia textu, vysvetliť hlavnú myšlienku, určenie námetu, vytvoriť názov 

a pod., to, čo sa v takýchto úlohách od žiaka očakáva, nie je explicitne uvedené v texte  

c) rozvíjanie interpretácie – logické spracovanie informácií, nachádzanie súvislostí medzi 

myšlienkami textu, vyvodzovanie záverov, hľadanie podporných argumentov, interpretácia 

využitia informácií v reálnom živote a pod.  

d) uvažovanie, skúmanie a kritické hodnotenie obsahu textu – posúdenie hodnoty textu, 

významu pre čitateľa, žiak v takýchto úlohách nachádza dôkazy a argumenty mimo textu  

e) uvažovanie a hodnotenie formy textu, jeho prvkov a jazyka – posúdenie výberu lexikálnych 

prvkov a pod., táto fáza si vyžaduje poznatky o štruktúre textu, žánroch, schopnosť rozlíšiť 

skrytý význam  

 

V každom ročníku sa postupuje podľa nasledovných tematických celkov:  

1. Práca so súvislým literárnym textom  

2. Práca so súvislým informačným textom  

3. Práca s nesúvislým textom  
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Cieľ predmetu  

 

Komunikačné ciele  

Čítanie s porozumením  

1. Vybrať si text na základe znalostí informačných prameňov, podľa komunikačného zámeru a   

podľa danej situácie  

2. Nahlas, ticho a opakovane prečítať text  

3. Pochopiť význam textu  

4. Prerozprávať obsah textu na základe chronologickej alebo logickej postupnosti  

5. Porozumieť významu slov v umeleckých a vecných textoch  

6. Overiť si význam slova  

7. Porozumieť štruktúre slova a jeho častiam  

 

Hovorenie  

1. Začať a ukončiť komunikáciu na určitú tému  

2. Analyzovať kvalitu ústneho prejavu  

3. Sformulovať vlastný názor a pomocou argumentov ho obhájiť  

4. Pomocou kontrolných otázok zistiť, či ostatní porozumeli prejavu  

5. Rešpektovať jazykové pravidlá  

6. Vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické publikum  

7. Organizovať a rozvíjať svoje myšlienky v súlade s komunikačnou situáciou  

8. Používať slovnú zásobu primeranú určitému cieľu komunikácie a publiku  

9. Rešpektovať jazykové pravidlá  

10. Využívať pri komunikácii jazykové i mimojazykové prostriedky  
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Edukačné ciele 

 

poznávacie 

kompetencie 

komunikačné 

kompetencie 

interpersonálne 

kompetencie 

intrapersonálne 

kompetencie 

• používať 

poznávacie 

operácie  

• učiť sa sám aj 

v skupine 

• kriticky 

myslieť 

• tvorivo 

myslieť, 

formulovať a 

riešiť 

problémy 

• prijať a 

spracovať 

informácie  

• vyhľadávať a 

spracovať 

informácie 

• formulovať 

svoj názor a 

argumentovať 

 

• akceptovať 

skupinové 

hodnoty 

• tolerovať 

odlišnosti 

jednotlivcov 

• schopnosť 

kooperovať 

• schopnosť 

empatie 

• tvoriť vlastný 

hodnotový 

systém 

• schopnosť 

sebaregulácie  

 

 

Ciele, ktoré má žiak dosiahnuť v jednotlivých procesoch čitateľskej gramotnosti 

získavanie informácií interpretovanie textov uvažovanie a hodnotenie 

• zoradiť alebo 

skombinovať 

informácie  

• z textu 

• zistiť vzťahy medzi 

informáciami  

• posúdiť, ktorá z 

nich je potrebná pre 

riešenie úlohy  

 

• vysvetliť význam 

textu 

•  pochopiť zámer 

autora textu  

• pochopiť hlavnú 

tému (myšlienku) 

textu 

• vysvetliť význam 

slova, frázy  

 

• vysvetliť časť textu s 

využitím osobných 

postojov alebo 

skúseností  

 

 

Vzdelávanie v oblasti jazyk a komunikácia smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových 

kompetencií tým, že vedie žiakov k: 

• podpore sebadôvery, 

• osvojeniu si vedomostí a zručností, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý život, 

• pochopeniu vzdelávania v slovenskom jazyku, 

• vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako prostriedku k získavaniu, a 

odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov, 

• zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie, 



ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18 

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM 

___________________________________________________________________________ 

 

• nadobudnutiu vzťahov k slovenským umeleckým dielam a k vlastným čitateľským 

zážitkom, 

• k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych a písomných prejavov. 

 

Tematický celok/dotácia hodín       Obsahový štandard  Výkonový štandard  

                                                                         Téma/Pojmy  Požiadavky na výkon  

7. ročník 
Práca so súvislým literárnym 

textom  

(11 hod.)  

Práca s básnickým textom – 

lyrická báseň, populárna 

pieseň  

Práca s prozaickým textom – 

príbehy zo života detí, 

western, detektívka, 

dobrodružné príbehy,...  

Typy úloh: otvorené úlohy, 

zatvorené úlohy, výber z 

možností, doplnenie textov, 

potvrdenie správnosti alebo 

nesprávnosti úloh, vysvetlenie 

frazeologizmov, tajnička, 

krížovka, dokazovať výpoveď 

označením v texte,...prepojenie 

s gramatickou zložkou, 

gramatickými úlohami,...  

Testovanie nadobudnutých 

zručností  

Žiak:  

• vie označiť v básni verš – 

slová, ktoré sa rýmujú;  

• vie vysvetliť pojem 

obkročný rým, vyhľadať 

rým v texte, graficky ho 

naznačiť a určiť; 

•  vie text básne, piesne 

vysvetliť, vyhľadať, určiť 

a vysvetliť jazykové 

prostriedky prirovnanie, 

zdrobnenina, epiteton, 

personifikácia;  

• dokáže verbalizovať 

čitateľský zážitok, svoj 

zážitok z básne, piesne 

dokáže znázorniť 

kresbou; - dokáže k 

básni, piesni priradiť 

zvuky, farby, obrázky;  

• vie nájsť v texte 

informácie podľa 

zadania; 

• dokáže vypracovať 

otvorené typy úloh (jeho 

odpovede sú výstižné, 

vecné); 

• vie vymenovať hlavné a 

vedľajšie postavy, opísať 

vzťahy medzi postavami;  

• vie charakterizovať 

postavu; 
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•  dokáže vyvodiť príčiny 

udalostí;  

• dokáže vyvodiť hlavnú 

myšlienku a tému; 

• svoje názory vie podložiť 

argumentmi;  

• dokáže verbalizovať svoj 

čitateľský zážitok; 

• dokáže vyriešiť 

jednoduchú krížovku, 

tajničku, ... v súvislosti s 

textom, lit. teóriou;  

• dokáže vytvoriť názov k 

textu;  

• dokáže posúdiť  

• výber lexikálnych prvkov 

v súvislosti so žánrom a 

témou textu;  

• preukáže zručnosti pri 

práci s literárnym textom.  

Práca so súvislým 

informačným textom  

(11 hod.)  

Práca s textom z učebnice 

(žiak sa učí pracovať s textom, 

z ktorého sa vzdeláva, cieľom je 

naučiť žiaka učiť sa)  

Práca s výukovými textami, 

napr. týkajúcich sa školských 

predmetov – geografia, 

slovenský jazyk, fyzika, 

chémia, dejepis,... (pracovať s 

textami, ktoré rozšíria 

vedomosti nadobudnuté na 

jednotlivých predmetoch)  

Typy úloh: výber z možností, 

potvrdenie správnosti alebo 

nesprávnosti, hľadanie 

informácií, dopĺňanie 

informácií do textu,...  

Testovanie nadobudnutých 

zručností  

Žiak:  

• dokáže vyhľadať 

kľúčové slová; 

• dokáže vytvoriť 

obsahovú osnovu; 

• dokáže odpovedať na 

otázky k textu; 

• dokáže interpretovať 

kľúčové informácie z 

textu;  

• dokáže vyhľadať 

informácie; 

• vie nájsť logické 

súvislosti medzi 

informáciami v texte; 

• dokáže získané 

informácie využiť v 

reálnom živote; 

• vie v texte nájsť 

podporné argumenty;  
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• preukáže zručnosti pri 

práci s informačným 

textom.  

Práca s nesúvislým textom 

(10 hod.) 

Práca s pojmovými mapami, 

grafmi, cenníkmi, letákmi, ...  

Typy úloh: nájsť informácie 

podľa zadania, vyriešiť pomocou 

textu problémovú úlohu  

Ukážky: cenníky z kúpalísk, 

hradov, zámkov a pod., reklamné 

letáky, ...  

Testovanie nadobudnutých 

zručností  

Žiak: 

• dokáže vyhľadať 

potrebné informácie a 

uplatniť ich v praktickom 

živote; 

• by mal byť schopný 

logicky spracovávať 

informácie; 

• mal by byť schopný 

vyvodiť si z 

nadobudnutých 

informácií záver; 

• dokáže vyriešiť 

prostredníctvom údajov z 

textu problémovú úlohu; 

• preukáže zručnosti pri 

práci s nesúvislým 

textom. 

Zhodnotenie práce 

/sebahodnotenie žiakov 

(1 hod.) 

 Žiak: 

• je schopný zhodnotiť 

svoju prácu a 

nadobudnuté zručnosti. 
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Tematický celok/dotácia hodín       Obsahový štandard  Výkonový štandard  

                                                                         Téma/Pojmy  Požiadavky na výkon  

8. ročník 
Práca so súvislým literárnym 

textom 

(11 hod.) 

Práca s básnickým textom – 

lyrická báseň, epická báseň, 

ľudová pieseň, modlitba 

Práca s prozaickým textom – 

príbehy zo života detí, 

dievčenský román, denník, 

dobrodružné príbehy, 

literatúra faktu,... 

Typy úloh: otvorené úlohy, 

zatvorené úlohy, výber z 

možností, doplnenie textov, 

potvrdenie správnosti alebo 

nesprávnosti úloh, vysvetlenie 

frazeologizmov, prísloví, 

porekadiel práca so slovníkmi, 

tajnička, krížovka, dokazovať 

výpoveď označením v 

texte,...prepojenie s 

gramatickou zložkou, 

gramatickými úlohami,... 

Testovanie nadobudnutých 

zručností 

Žiak:  

• vie označiť v básni verš – 

slová, ktoré sa rýmujú;  

• vie vysvetliť pojem 

obkročný rým, vyhľadať 

rým v texte, graficky ho 

naznačiť a určiť; 

•  vie text básne, piesne 

vysvetliť, vyhľadať, určiť 

a vysvetliť jazykové 

prostriedky prirovnanie, 

zdrobnenina, epiteton, 

personifikácia;  

• dokáže verbalizovať 

čitateľský zážitok, svoj 

zážitok z básne, piesne 

dokáže znázorniť 

kresbou; - dokáže k 

básni, piesni priradiť 

zvuky, farby, obrázky;  

• vie nájsť v texte 

informácie podľa 

zadania; 

• dokáže vypracovať 

otvorené typy úloh (jeho 

odpovede sú výstižné, 

vecné); 

• vie vymenovať hlavné a 

vedľajšie postavy, opísať 

vzťahy medzi postavami;  

• vie charakterizovať 

postavu; 

•  dokáže vyvodiť príčiny 

udalostí;  

• dokáže vyvodiť hlavnú 

myšlienku a tému; 

• svoje názory vie podložiť 

argumentmi;  
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• dokáže verbalizovať svoj 

čitateľský zážitok; 

• dokáže vyriešiť 

jednoduchú krížovku, 

tajničku, ... v súvislosti s 

textom, lit. teóriou;  

• dokáže vytvoriť názov k 

textu;  

• dokáže posúdiť  

• výber lexikálnych prvkov 

v súvislosti so žánrom a 

témou textu;  

• preukáže zručnosti pri 

práci s literárnym textom.  

Práca so súvislým 

informačným textom  

(11 hod.)  

Práca s výukovými textami, 

napr. týkajúcich sa školských 

predmetov – geografia, 

slovenský jazyk, fyzika, 

chémia, dejepis,... žánre 

informačného slohového 

postupu - správa, prihláška, ... 

(pracovať s textami, ktoré 

rozšíria vedomosti nadobudnuté 

na jednotlivých predmetoch) 

Typy úloh: výber z možností, 

potvrdenie správnosti alebo 

nesprávnosti, hľadanie 

informácií, dopĺňanie 

informácií do textu,... 

Riešenie problémových úloh 

prostredníctvom internetu a 

encyklopédií 

Typy úloh: problémová úloha, 

vyhľadávanie informácií k 

riešeniu problémovej úlohy 

prostredníctvom internetu, 

encyklopédii, slovníkov, 

vyriešenie tajničky 

prostredníctvom informácií z 

internetu, encyklopédií,... 

Žiak:  

• dokáže vyhľadať 

kľúčové slová; 

• dokáže vytvoriť 

obsahovú osnovu; 

• dokáže odpovedať na 

otázky k textu; 

• dokáže interpretovať 

kľúčové informácie z 

textu;  

• dokáže vyhľadať 

informácie; 

• vie nájsť logické 

súvislosti medzi 

informáciami v texte; 

• dokáže získané 

informácie využiť v 

reálnom živote; 

• vie v texte nájsť 

podporné argumenty;  

• preukáže zručnosti pri 

práci s informačným 

textom.  
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Testovanie nadobudnutých 

zručností 

Práca s nesúvislým textom 

(10 hod.) 

Práca s mapou, inzerátmi, 

grafmi, cenníkmi, letákmi, ...  

Typy úloh: nájsť informácie 

podľa zadania, vyriešiť 

pomocou textu problémovú 

úlohu  

Ukážky: cenníky z kúpalísk, 

hradov, zámkov a pod., letáky – 

ponuky štúdií, čítanie grafov, ...  

Testovanie nadobudnutých 

zručností  

Žiak: 

• dokáže vyhľadať 

potrebné informácie a 

uplatniť ich v praktickom 

živote; 

• by mal byť schopný 

logicky spracovávať 

informácie; 

• mal by byť schopný 

vyvodiť si z 

nadobudnutých 

informácií záver; 

• dokáže vyriešiť 

prostredníctvom údajov z 

textu problémovú úlohu; 

• preukáže zručnosti pri 

práci s nesúvislým 

textom. 

 

Zhodnotenie práce 

/sebahodnotenie žiakov 

(1 hod.) 

 Žiak: 

• je schopný zhodnotiť 

svoju prácu a 

nadobudnuté zručnosti. 
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Tematický celok/dotácia hodín       Obsahový štandard  Výkonový štandard  

                                                                         Téma/Pojmy  Požiadavky na výkon  

9. ročník 
Práca so súvislým literárnym 

textom 

(11 hod.) 

Práca s básnickým textom – 

lyrická báseň, epická báseň,... 

Práca s prozaickým textom – 

historický román, 

dobrodružný román, 

vedecko-fantastický román a 

pod. 

Typy úloh: otvorené úlohy, 

zatvorené úlohy, výber z 

možností, doplnenie textov, 

potvrdenie správnosti alebo 

nesprávnosti úloh, vysvetlenie 

frazeologizmov, prísloví, 

porekadiel práca so slovníkmi, 

tajnička, krížovka, prešmyčka, 

kryptológia, dokazovať výpoveď 

označením v texte,...prepojenie 

s gramatickou zložkou, 

gramatickými úlohami,... 

Testovanie nadobudnutých 

zručností 

 

Žiak:  

• vie označiť v básni verš – 

slová, ktoré sa rýmujú;  

• vie vysvetliť pojem 

obkročný rým, vyhľadať 

rým v texte, graficky ho 

naznačiť a určiť; 

•  vie text básne, piesne 

vysvetliť, vyhľadať, určiť 

a vysvetliť jazykové 

prostriedky prirovnanie, 

zdrobnenina, epiteton, 

personifikácia;  

• dokáže verbalizovať 

čitateľský zážitok, svoj 

zážitok z básne, piesne 

dokáže znázorniť 

kresbou; - dokáže k 

básni, piesni priradiť 

zvuky, farby, obrázky;  

• vie nájsť v texte 

informácie podľa 

zadania; 

• dokáže vypracovať 

otvorené typy úloh (jeho 

odpovede sú výstižné, 

vecné); 

• vie vymenovať hlavné a 

vedľajšie postavy, opísať 

vzťahy medzi postavami;  

• vie charakterizovať 

postavu; 

•  dokáže vyvodiť príčiny 

udalostí;  

• dokáže vyvodiť hlavnú 

myšlienku a tému; 

• svoje názory vie podložiť 

argumentmi;  
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• dokáže verbalizovať svoj 

čitateľský zážitok; 

• dokáže vyriešiť 

jednoduchú krížovku, 

tajničku, ... v súvislosti s 

textom, lit. teóriou;  

• dokáže vytvoriť názov k 

textu;  

• dokáže posúdiť  

• výber lexikálnych prvkov 

v súvislosti so žánrom a 

témou textu;  

• preukáže zručnosti pri 

práci s literárnym textom.  

Práca so súvislým 

informačným textom  

(11 hod.)  

Práca s výukovými textami 

(pracovať s textami, ktoré 

rozšíria vedomosti nadobudnuté 

na jednotlivých predmetoch) 

Typy úloh: výber z možností, 

potvrdenie správnosti alebo 

nesprávnosti, hľadanie 

informácií, dopĺňanie 

informácií do textu, práca so 

životopisnými textami,...  

Práca so žánrami 

informačného slohového 

postupu  

Typy úloh: otvorené otázky, 

otázky s možnosťou výberu 

odpovede, problémová úloha, 

práca s úradným tlačivom – 

podací lístok, prihláška, žiadosť 

o vydanie občianskeho 

preukazu, objednávka,...  

Testovanie nadobudnutých 

zručností 

Žiak:  

• dokáže vyhľadať 

kľúčové slová; 

• dokáže vytvoriť 

obsahovú osnovu; 

• dokáže odpovedať na 

otázky k textu; 

• dokáže interpretovať 

kľúčové informácie z 

textu;  

• dokáže vyhľadať 

informácie; 

• vie nájsť logické 

súvislosti medzi 

informáciami v texte; 

• dokáže získané 

informácie využiť v 

reálnom živote; 

• vie v texte nájsť 

podporné argumenty;  

• preukáže zručnosti pri 

práci s informačným 

textom.  
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Práca s nesúvislým textom 

(10 hod.) 

Práca s mapou, inzerátmi, 

grafmi, cenníkmi, letákmi, ...  

Typy úloh: nájsť informácie 

podľa zadania, vyriešiť 

pomocou textu problémovú 

úlohu, ráčikova doplňovačka, 

roháčik, spojená hrebeňovka  

Ukážky: reklamné letáky na 

produkty mobilných operátorov, 

vyhľadávanie informácií v 

zemepisných mapách, návody, 

ako sa správať v istej situácii, 

návody k výrobkom,...  

Testovanie nadobudnutých 

zručností  

Žiak: 

• dokáže vyhľadať 

potrebné informácie a 

uplatniť ich v praktickom 

živote; 

• by mal byť schopný 

logicky spracovávať 

informácie; 

• mal by byť schopný 

vyvodiť si z 

nadobudnutých 

informácií záver; 

• dokáže vyriešiť 

prostredníctvom údajov z 

textu problémovú úlohu; 

• preukáže zručnosti pri 

práci s nesúvislým 

textom. 

Zhodnotenie práce 

/sebahodnotenie žiakov 

(1 hod.) 

 Žiak: 

• je schopný zhodnotiť 

svoju prácu a 

nadobudnuté zručnosti. 
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Príloha 6 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 

MATEMATIKA   6. - 8. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami  

 

ISCED 2  

 

Časová dotácia predmetu: 1 hodina týždenne/33 hodín ročne v každom ročníku 

 

Kvalita výkonu:  

V rámci posilnenia časovej dotácie bude vyučovanie matematiky v 6. ročníku zamerané na 

dosiahnutie špecifického výkonu v tematických celkoch: 

 

Tematický celok   Kompetencia   Špecifický výkon  

Desatinné čísla, počtové 

výkony (operácie) s 

desatinnými číslami  

Vyriešiť slovné úlohy s 

desatinnými číslami  

• Navrhnúť postupy 

riešenia situácie z 

reálneho kontextu, ktoré 

zahŕňajú finančnú úsporu 

a spotrebu s využitím 

počtových operácií s 

desatinnými číslami  

Trojuholník, zhodnosť 

trojuholníkov  

Opísať slovne postup 

konštrukcie trojuholníka  

• Vytvoriť postup 

konštrukcie trojuholníka 

pomocou matematických 

symbolov.  

Kombinatorika v kontextových 

úlohách  

Zvoliť optimálny spôsob zápisu 

riešenia úloh zo štatistiky 

pomocou tabuľky a diagramov  

• Zostaviť štatistické 

úlohy, ktorých zadania 

budú navrhnuté 

prostredníctvom tabuliek 

a grafov.  
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Kvalita výkonu:  

V rámci posilnenia časovej dotácie bude vyučovanie matematiky v 7. ročníku zamerané na 

dosiahnutie špecifického výkonu v tematických celkoch: 

 

 Tematický celok   Kompetencia   Špecifický výkon  

Percentá, promile  Vyriešiť primerané slovné 

úlohy z oblasti bankovníctva 

a finančníctva, v ktorých sa 

vyskytujú ako podnet 

štatistické dáta (v tabuľkách, 

diagramoch, ...).  

• Vyberať, porovnať a zdôvodniť  

• na základe informácií z tabuliek, 

grafov a diagramov 

najvýhodnejšie ponuky bánk a 

finančných inštitúcií (úrok, je 

úroková miera, pôžička, úver, 

vklad).  

Percentá, promile    Uplatniť vedomosti o 

percentách pri riešení 

jednoduchých slovných úloh 

z praktického života.  

• Vytvoriť slovné úlohy z reálneho 

života na percentá.  

Pomer, priama a nepriama 

úmernosť  

  Vyriešiť úlohy s využitím 

priamej a nepriamej 

úmernosti (aj pomocou 

jednoduchej alebo zloženej  

 trojčlenky 

• Zostaviť úlohy z praktického 

života na priamu a nepriamu 

úmernosť. 

Kváder a kocka, ich 

povrch a objem v 

desatinných číslach, 

premieňanie jednotiek 

objemu 

Načrtnúť a narysovať sieť 

kocky a kvádra. 

• Vymodelovať kocku a kváder. 

 

Kvalita výkonu:  

V rámci posilnenia časovej dotácie bude vyučovanie matematiky v 8. ročníku zamerané na 

dosiahnutie špecifického výkonu v tematických celkoch: 

 

 Tematický celok   Kompetencia   Špecifický výkon  

Rovnobežník, lichobežník, 

obvod a obsah rovnobežníka, 

lichobežníka a trojuholníka  

Vyriešiť slovné úlohy s 

využitím poznatkov o obsahu a 

obvode rovnobežníka, 

lichobežníka a trojuholníka a s 

využitím premeny jednotiek 

dĺžky a obsahu.  

• Zostaviť slovné úlohy z  

reálneho života s 

využitím poznatkov o 

obsahu a obvode 

rovinných útvarov.  
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Hranol  Načrtnúť a narysovať sieť 

hranola.  

Vypočítať objem a povrch 

hranolov.  

• Vymodelovať hranol.  

• Vytvoriť úlohy z 

reálneho  

života na objem a  

povrch hranolov 

(výpočet  nákladov na 

výrobu a oblepenie  

stĺpu tvaru hranola).  

Pravdepodobnosť, štatistika  Pracovať, zhromaždiť a 

roztriediť údaje v experimente.  

• Vytvoriť modely 

situácií a pracovať 

s nimi. 

• Formulovať svoje 

zistenia a argumentovať 

záver riešenia.  
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Príloha 7 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 

MATEMATICKÁ  GRAMOTNOSŤ   7. a 9. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami  

 

ISCED 2  

 

Časová dotácia predmetu: 1 hodina týždenne/33 hodín ročne v každom ročníku 

 

Charakteristika predmetu 

Učebný predmet matematická gramotnosť v nižšom sekundárnom vzdelávaní (na 2. 

stupni ZŠ) je zameraný na rozvoj matematických kompetencií žiaka. 

Matematická gramotnosť je v rámci štúdie PISA definovaná ako schopnosť jedinca 

rozpoznať a pochopiť úlohu matematiky vo svete, robiť zdôvodnené hodnotenia, používať 

matematiku a zaoberať sa ňou spôsobmi, ktoré zodpovedajú potrebám života konštruktívneho, 

zaujatého a rozmýšľajúceho občana. 

Pri rozvíjaní matematickej gramotnosti ide o používanie matematiky v rôznych 

situáciách, od každodenných a jednoduchých až po neobvyklé a zložité. 

Matematickú gramotnosť možno v porovnaní s „čistou“ matematikou považovať za menej 

formálnu, viac konkrétnu ako symbolickú, menej abstraktnú, viac kontextovú a viac intuitívnu. 

Viac dôrazu sa kladie na zdôvodňovanie, kritické myslenie a uvažovanie. 

Matematická gramotnosť zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať 

matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, 

diagramy, grafy, tabuľky). 

Úroveň matematickej gramotnosti sa prejaví vtedy, ak sú matematické vedomosti a 

schopnosti používané k: 

• vymedzeniu, formulovaniu a riešeniu problémov z rôznych oblastí, 

• interpretácii ich riešenia s použitím matematického myslenia. 

Za matematicky gramotného je považovaný ten, kto správne reaguje na matematický obsah, 

informácie a pojmy, s ktorými sa stretáva v rôznych kontextoch každodenného života. 
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V štúdii PISA je vymedzených celkovo 7 kompetencií, ktorými mal disponovať 

matematicky gramotný jedinec: 

• matematické uvažovanie - zahŕňa schopnosť klásť otázky charakteristické pre 

matematiku („Existuje...?“, „Ak áno, tak koľko?“, „Ako nájdeme...?“), poznať možné 

odpovede, ktoré matematika na tieto otázky navrhuje, rozlišovať príčinu a dôsledok, 

chápať rozsah a obmedzenia daných matematických pojmov a vedieť ich požívať 

• matematická argumentácia - zahŕňa schopnosť rozlišovať predpoklady a závery, 

sledovať a hodnotiť reťazce matematických argumentov rôzneho typu, cit pre heuristiku 

(„Čo sa môže nebo nemôže stať a prečo?“), schopnosť vytvárať a posudzovať 

matematické argumenty 

• matematická komunikácia - zahŕňa schopnosť rozumieť písomným i ústnym 

matematickým odkazom a vyjadrovať sa jednoznačne a zrozumiteľne k matematickým 

otázkam a problémom, a to ústne aj písomne 

• modelovanie - zahŕňa schopnosť porozumieť matematickým modelom reálnych 

situácií, používať, vytvárať a kriticky ich hodnotiť; získané výsledky interpretovať a 

overovať ich platnosť v reálnom kontexte 

• vymedzenie problémov a ich riešenie - zahŕňa schopnosť rozpoznať a formulovať 

matematické problémy a riešiť ich rôznymi spôsobmi 

• používanie matematického jazyka - zahŕňa schopnosť rozlišovať rôzne formy 

prezentácií matematických objektov a situácií, voliť vhodné formy prezentácií pre danú 

situáciu a účel; interpretovať symbolický a formálny jazyk, pracovať s výrazmi 

obsahujúcimi symboly, používať premenné a vedieť urobiť výpočty 

• používanie pomôcok a nástrojov - zahŕňa schopnosť používať rôzne pomôcok 

(vrátane prostriedkov výpočtovej techniky), ktoré môžu byť nápomocné pri 

matematickej činnosti 

Pri hodnotení matematickej gramotnosti používa PISA šesť úrovní: 

1. úroveň: Myslenie a obťažnosť úloh je na úrovni rutinných operácií. Informácia je daná 

jednoducho a zrozumiteľne. Činnosť žiaka je automatická, bezprostredná. Tieto úlohy 

nerozvíjajú myslenie. 

2. úroveň: Žiak používa bezprostredné usudzovanie. Používa základné algoritmy, formuly a vie 

bezprostredne písomne interpretovať svoje výsledky. 
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3. úroveň: Žiak vie nájsť jednoduchú stratégiu riešenia problémov. Mal by spracovať viac 

zdrojové informácie a vytvoriť krátke výsledky a zdôvodnenia. 

4. úroveň: Žiak aktívne pracuje na konkrétnej úlohe. Mal by mať dobre vyvinuté zručnosti, 

preniknúť do podstaty úlohy a správne argumentovať. 

5. úroveň: Žiak vie vytvoriť modely zložitých situácií a pracovať s nimi. Vie vybrať, 

porovnávať a vyhodnocovať primerané stratégie riešenia problémov. Žiaci na tejto úrovni vedia 

uvažovať o svojich akciách, formulovať a komunikovať svoje interpretácie a dôvodenia. 

6. úroveň: Žiak vie zovšeobecňovať a využívať informácie na základe svojich výskumov. Vie 

formulovať hypotézy a dokazovať ich správnosť. Je schopný pokročilého matematického 

myslenia a dôvodenia. Žiaci na tejto úrovni vedia používať vzťahové súvislosti a pochopenie 

spolu s ovládaním symbolických a formálnych matematických operácií a vzťahov na 

vytvorenie nových prístupov a stratégií pri riešení neobvyklých situácií. Dokážu formulovať a 

precízne komunikovať svoje akcie a úvahy vo vzťahu k zisteniam, interpretáciám, argumentom 

a ich primeranosti k pôvodnej situácií. 

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. 

Vzdelávací obsah učebného predmetu je rozdelený na tematické okruhy: 

• Kvantita 

• Priestor a tvar 

• Náhodnosť a dáta 

• Zmeny, vzťahy a závislostí 

 

Cieľ predmetu 

Cieľom matematickej gramotnosti na 2. stupni ZŠ je, aby žiaci získali schopnosť 

používať matematické myslenie v svojom budúcom živote. 

Matematická gramotnosť rozvíja u žiakov logické a kritické myslenie, schopnosť 

argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Vyučovanie 

matematickej gramotnosti musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové 

vedomosti špirálovite a s množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s 

rôznorodým kontextom, 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. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického 

myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich. 
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Výsledkom vyučovania matematickej gramotnosti na 2. stupni ZŠ by malo byť správne 

používanie matematickej symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať s porozumením súvislé 

texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a 

diagramy. Žiaci by mali vedieť využívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení 

úloh, pričom vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k 

získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov.  

Matematická gramotnosť na 2. stupni ZŠ sa podieľa na rozvíjaní schopností žiakov 

používať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií. 

Matematická gramotnosť na 2. stupni ZŠ vedie žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností 

súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému 

učeniu sa. Podporuje a upevňuje kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako je 

samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá 

sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri 

riešení úloh. 
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Obsah predmetu – 7. ročník 

Tematický celok/dotácia 

hodín  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

                                                                  Téma/Pojmy  Požiadavky na výkon  

KVANTITA  

10 hodín  

Operácie s číslami  

Predstava veľkosti čísel  

Odhady, porovnávania  

Aritmetický priemer  

Pomer, úmernosť  

Percentá  

Kontextové úlohy  

Žiak bude vedieť:  

• Používať čísla pri opise 

reálnej situácie.  

• Analyzovať zápis 

úlohy.  

• Jednoducho zapísať 

riešenia úlohy a 

odpovede.  

• Uplatniť pochopenie 

pomeru v situácií 

každodenného života.  

• Pochopiť úmernosť na 

základe údajov v 

tabuľke.  

• Aplikovať úmernosť na 

danom súbore údajov.  

• Vyjadriť situáciu 

matematicky.  

• Čítať údaje z diagramov 

(grafov) a zapísať 

znázornenú časť celku 

percentom a opačne.  

• Znázorniť na základe 

odhadu časť celku 

(počtu percent) v 

kruhovom diagrame.  

• Porovnávať viacero 

časti z jedného celku a 

porovnanie zobraziť 

vhodným stĺpcovým aj 

kruhovým diagramom.  

• Zostrojiť kruhový alebo 

stĺpcový diagram z 

údajov z tabuľky.  

• Používať matematické 

pojmy, fakty, postupy a 
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uvažovania pri riešení 

úloh z reálneho života.  

PRIESTOR A TVAR  

11 hodín  

Orientácia v priestore  

Rovinné a priestorové útvary - 

ich metrické a polohové 

vlastnosti Konštrukcie a 

zobrazovania útvarov 

Geometrické zobrazenia  

Tangram 

Kontextové úlohy 

Žiak bude vedieť:  

• Rozlišovať, pomenovať 

a načrtnúť rovinné a 

priestorové útvary.  

• Použiť matematické 

pojmy,  

• fakty a postupy pri 

riešení úloh. 

• Navrhnúť vlastné 

metódy vedúce k 

výpočtu obvodu a 

obsahu zložených 

útvarov, riešiť 

zložitejšie úlohy na 

objem a povrch kocky a 

kvádra. 

• Poskladať na základe 

predstavivosti obrázok 

z rovinných útvarov. 

• Riešiť úlohy z praxe. 

 

NÁHODNOSŤ A DÁTA  

12 hodín  

Zber údajov  

Analýza údajov  

Znázorňovanie údajov  

Kombinatorika  

Štatistika  

Kontextové úlohy  

Žiak bude vedieť:  

• Čítať údaje z 

jednoduchej tabuľky.  

• Zhromažďovať, triediť 

a usporiadať údaje.  

• Porozumieť 

jednotlivým typom 

diagramov.  
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• Zostrojiť kruhový alebo 

stĺpcový diagram z 

údajov z tabuľky.  

• Zistiť počet možnosti.  

• Interpretovať, aplikovať 

a hodnotiť matematické 

výstupy.  

• Hľadať stratégie – 

spôsoby riešenia úloh z 

bežného života.  

 

Obsah predmetu – 9. ročník 

Tematický celok/dotácia 

hodín  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

                                                                      Téma/Pojmy  Požiadavky na výkon 

KVANTITA  

7 hodín  

Odhady, porovnávania  

Percentá  

Kontextové úlohy  

Žiak bude vedieť:  

• Porovnať a vypočítať 

hodnoty vyhovujúce 

stanoveným kritériám.  

• Pochopiť reálnu situáciu 

s cieľom vypočítať 

konkrétne číslo na 

základe percentuálneho 

vyjadrenia.  

• Vyhodnotiť niekoľko 

kritérií v porovnaniach.  

• Nájsť informácie a 

vytvoriť kvantitatívny 

model na vyriešenie 

problému.  

• Vyjadriť situáciu 

matematicky.  

• Používať matematické 

pojmy, fakty, postupy a 

uvažovania pri 

• riešení úloh z reálneho 

života. 
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PRIESTOR A TVAR  

9 hodín  

Mierka  

Pytagorova veta  

Stredový uhol, dĺžka 

kružnicového oblúka, kruhový 

výsek  

Obvod kruhu - odhad polohy a 

vzdialenosti  

Rovinné a priestorové útvary - 

ich metrické a polohové 

vlastnosti  

Tangram  

Kontextové úlohy  

Žiak bude vedieť:  

• Použiť priestorovú 

predstavivosť pri riešení 

úloh z praxe – plán 

bytu.  

• Použiť Pytagorovu vetu 

v reálnom 

geometrickom kontexte.  

• Interpretovať 

geometrický model 

reálnej situácie.  

• Odhadnúť polohu na 

základe otáčania 

predmetu a informácie o 

čase trvania.  

• Vypočítať obsahy 

mnohouholníkov.  

• Poskladať na základe 

predstavivosti poskladať 

obrázok z rovinných 

útvarov.  

• Riešiť úlohy z praxe s 

využitím vedomostí na 

povrch a objem telies  

• Vyjadriť situáciu 

matematicky.  

• Použiť matematické 

pojmy, fakty, postupy a 

uvažovania pri riešení 

úloh.  

NÁHODNOSŤ A DÁTA  

9 hodín  

Zber, analýza a znázorňovanie 

údajov  

Kombinatorika  

Pravdepodobnosť udalosti  

Štatistika  

Kontextové úlohy  

Žiak bude vedieť:  

• Zvoliť optimálny spôsob 

zápisu riešenia tabuľkou 

a diagramom.  

• Analyzovať rôzne 

tvrdenia na základe 

grafu.  

• Analyzovať úlohu z 

hľadiska stratégie jej 

riešenia.  

• Systematicky 

usporiadať daný malý 
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počet prvkov podľa 

predpisu.  

• Riešiť kombinatorické 

úlohy rôznymi 

metódami - stromový 

diagram, systematické 

vypisovanie možností.  

• Z daného počtu prvkov 

vybrať usporiadanú 

skupinu prvkov.  

• Pokračovať v zadanom 

systéme.  

• Rozlišovať väčšiu a 

menšiu šancu a voliť 

stratégiu riešenia.  

• Interpretovať štatistické 

údaje obsahujúce 

náhodnosť.  

• Porozumieť vzťahu 

medzi slovným opisom 

problému a jeho 

matematickým 

vyjadrením pomocou 

symbolického a 

formálneho jazyka. 

 

ZMENY, VZŤAHY A 

ZÁVISLOSTI  

8 hodín  

Číselné rady a vzťahy  

Výrazy s premennou  

Finančná úspora a spotreba  

Žiak bude vedieť:  

• Doplniť číselný rad, 

nájsť pravidlo tvorby 

daného číselného radu, 

postupnosti.  

• Vysvetliť vplyv zmeny 

jednej premennej vo 

vzorci na jej výslednú 

hodnotu.  

• Vyriešiť situáciu z 

reálneho kontextu, ktorá 

zahŕňa finančnú úsporu 

a spotrebu.  

• Identifikovať príslušné 

informácie pre 

matematický model na 
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výpočet peňažnej 

čiastky.  

• Vyjadriť situáciu 

matematicky.  

• Analyzovať rôzne 

informácie z uvedeného 

zadania.  

• Použiť matematické 

pojmy, fakty, postupy a 

uvažovania pri riešení 

úloh.  
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Príloha 8 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 

TVORBA ABSOLVENTSKÉHO  PROJEKTU   9. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami  

 

ISCED 2  

 

Časová dotácia predmetu: 1 hodina týždenne/33 hodín ročne  

 

Cieľom absolventskej práce nie je zhromaždenie čo najväčšieho počtu konkrétnych 

informácií, ale prezentácia kompetencií absolventa ZŠ. Obhajoba absolventskej práce 

prebieha pre publikom, ktoré tvoria učitelia, rodičia a spolužiaci. 

 

Absolventská práca je pre absolventa ZŠ: 

✓ forma overenia si zručností, schopností a vedomostí; 

✓ príležitosť prepojiť poznatky a zručnosti s vlastnými možnosťami; 

✓ príležitosť zažiť osobný úspech; 

✓ príležitosť prezentovať svoju osobnosť a vlastné kompetencie. 

Žiak by mal vypracovaním a obhajobou absolventskej práce dokázať tieto zručnosti 

a kompetencie: 

✓ schopnosť dlhodobejšej samostatnej práce; 

✓ schopnosť vyhľadávania a spracovávania informácií; 

✓ schopnosť integrovať učivo viacerých predmetov a nachádzať súvislosti medzi javmi 

a poznatkami; 

✓ schopnosť kultivovane sa vyjadrovať v materinskom a cudzom jazyku; 

✓ schopnosť argumentovať (napr., prečo si vybrali tému a či ich absolventská práca 

splnila očakávaný cieľ); 

✓ schopnosť napísať a spracovať text na počítači (text, tabuľky, grafy, tvorba prezentácie) 

 

Zásady pri tvorbe prezentácie a obhajoby absolventskej práce 

Na obhajobu si žiak pripraví tzv. vedenú prezentáciu. Vedená prezentácia predstavuje 

štandardný spôsob prezentovania. Prednášajúci stojí pred publikom, prednáša pripravený text 
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a jeho výstup je sprevádzaný projekciou snímok. Snímky obsahujú len text v bodoch, ktoré 

tvoria osnovu samotnej prezentácie. Snímka môže obsahovať aj objekty (obrázky, grafy, 

zvuky), ktoré by prezentujúci len ťažko slovne popísal.  

1. Cieľ 

✓ pred vytvorením prezentácie je dôležité definovať si cieľ, ktorý má prezentácia splniť. 

2. Forma 

✓ prvá strana obsahuje názov prezentácie, meno prezentujúceho, názov organizácie; 

✓ posledná strana obsahuje poďakovanie za pozornosť; 

✓ nezabudnúť na použitú literatúru – väčšinou sa uvádza na predposlednom snímku; 

✓ na jednej snímke najviac 7 (maximálne 9) riadkov; 

✓ rozsah prezentácie 8 – 12 snímok; 

✓ text prezentácie je obyčajne vo forme odrážok (nie vo forme viet); 

✓ formát má korešpondovať s obsahom; 

✓ nesnažíme sa použiť počas jednej prezentácie viac ako 3 fonty písma (ideálne jeden font 

– Calibri, Arial, Times New Roman); 

✓ písmo má byť dostatočné veľké (nadpis cca 40 bodov, text cca 30 bodov, text menší ako 

18 bodov môže byť nečitateľný); 

✓ dávame dôraz na farebný kontrast písma, podkladu a obrázkov (pri prezentácii na plátno 

je vhodné použiť tmavé pozadie a svetlé písmo); 

✓ dodržiavať jednotný dizajn pre prezentáciu (nemeniť farby pozadia a písma); 

✓ nenechať sa zlákať efektmi, pôsobia rušivo, brzdia dynamickosť; 

✓ zvážiť použitie zvukových efektov (radšej sa im vyhnúť), ktoré často rušia hlasový 

prejav toho, kto prezentáciu vedie; 

✓ vkladáme len krátke video; 

✓ obrázky a grafy vkladáme s krátkym popisom a musia korešpondovať s témou. 

3. Jazyk 

✓ vyhýbať sa frázam a „otrepaným slovným spojeniam“, používať viac vlastné slová; 

✓ vyvarovať sa čítaniu z obrazovky, hovoriť najmä o tom, čo nie je z obrazovky jasné; 

✓ hovoriť hlasno a zreteľne artikulovať; 

✓ nehovoriť rozvláčne; 

✓ byť si vo svojom prejave istý; 

✓ snažiť sa meniť tempo a dynamiku reči, nehovoriť unudeným, monotónnym hlasom 

“uspávača hadov“, ktorý uspí každé publikum. 
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4. Mimojazykové prejavy 

✓ snažiť sa, aby nikto nepoznal, že prezentujúci má trému (nehrať sa s vecami, pôsobí to 

rušivo); 

✓ trému sa snažiť prekonať – zhlboka sa viackrát nadýchnuť, nájsť očný kontakt so 

„spriaznenou dušou“ v publiku a pod.; 

✓ gestikulácia je dôležitá, ale prehnané gestá pôsobia rušivo. 

5. Kontrola prezentácie a skúška prezentovania 

✓ skontrolovať, či prezentácia neobsahuje gramatické alebo logické chyby (takéto chyby 

sú neprípustné!)  

✓ je potrebné prezentovanie si vyskúšať; 

✓ možno si pozvať aj malé publikum (rodičia, súrodenci, spolužiaci), ktoré môže odhaliť 

nedostatky, chyby, na ktoré prezentujúci neprišiel; 

✓ pripraviť sa na možné otázky (ak na otázku pri prezentovaní nebude prezentujúci vedieť 

odpovedať, je potrebné to priznať – časté neviem však môže svedčiť o nedôkladnej 

príprave). 

6.  Osoba prezentujúceho 

✓ počas prezentácie určuje tempo prezentácie, sleduje reakcie divákov; 

✓ venovať pozornosť aj svojmu zovňajšku (oblečeniu), pretože publikum si robí úsudok 

aj podľa tohto. 

Kritériá hodnotenia absolventskej práce a obhajoby 

 Absolventskú prácu a obhajobu posudzuje komisia zostavená z učiteľov. Práce 

a obhajoby vyhovujúce základným požiadavkám budú hodnotené ohodnotené stupňami – 

vynikajúci (1); veľmi dobrý (2); dobrý (3); dostačujúci (4); nedostačujúci (5).  

Kritériá: 

➢ vecná správnosť; 

➢ obsah vlastných myšlienok; 

➢ spojenie viacerých predmetov (odborov); 

➢ využitie viacerých informačných zdrojov; 

➢ nápaditosť a originalita spracovania; 

➢ grafická úprava; 

➢ splnenie všetkých povinných častí práce; 

➢ gramatická a štylistická úroveň; 

➢ vystupovanie žiaka pri obhajobe. 
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Stupnica 

• 27 – 25  = vynikajúci     

• 24 – 20 = veľmi dobrý 

• 19 – 13 = dobrý 

• 12 – 5 = dostačujúci 

• 4 – 0 = nedostačujúci 

Doplňujúce informácie: 

• žiak si v priebehu septembra a októbra vyberá tému (po vybratí témy a nahlásení 

učiteľovi ju už nesmie zmeniť); 

• žiak si k téme vyberá konzultanta, ktorý mu so spracovaním témy pomáha (učiteľ TAP 

pomáha s formálnou, jazykovou a štylistickou podobou práce); 

• praktickou časťou AP môže byť vlastná tvorba, interpretácia umeleckého diela, vlastný 

výrobok, žiakom vedené interview, dotazník a jeho vyhodnotenie, popis nejakého 

predmetu a pod.; 

 obhajoba 

vecnosť/odbornosť  

vo vyjadrovaní 

3 

dodržiavanie pravidiel rétoriky, napr. artikulácia, 

zrozumiteľnosť, sila hlasu, frázovanie 

4 

formálna úprava 3 (písmo, podklad, efekty, 

zvuky) 

gramatická a štylistická úroveň 4 (za každých 5 chýb jeden bod 

mínus) 

celkový dojem 2 (suverénnosť vo vystupovaní 

a dobrá orientácia v téme) 

odpovede na doplňujúce otázky 2 (schopnosť pohotovo 

reagovať na otázky) 

časť v cudzom jazyku 4 

využitie informačných zdrojov 2 

prepojenie viacerých odborov 1 

vlastný prínos/praktická časť 2 

SPOLU 27 
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• konzultant vystaví do zadaného termínu objektívny posudok o tom, ako absolvent 

pracoval na svojej práci; 

• žiak musí pravidelne (podľa dohodnutého harmonogramu) učiteľovi TAP prezentovať 

čiastkové výsledky svojej práce. 
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Príloha 9 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 

Praktické cvičenia z matematiky  9. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

 

ISCED 2  

 

Časová dotácia predmetu: 1 hodina týždenne/33 hodín ročne  

 

Charakteristika predmetu 

Učebný predmet PRAKTICKÉ CVIČENIA Z MATEMATIKY (v nižšom 

sekundárnom vzdelávaní na 2. stupni ZŠ) je zameraný na rozvoj matematických kompetencií 

tak, aby napomohol žiakom pripraviť sa na celoštátne testovanie deviatakov a  prijímacie 

pohovory z matematiky. Obsahom predmetu je zopakovať si učivo zo všetkých tematických 

celkov, rozšíriť ho o poznatky potrebné na prípravu testovania žiakov z matematiky v súlade s 

cieľovými požiadavkami. Žiak by mal získať a rozšíriť si informácie z matematiky potrebné 

k matematickej gramotnosti. Za matematicky gramotného je považovaný ten, kto správne 

reaguje na matematický obsah, informácie a pojmy, s ktorými sa stretáva v rôznych kontextoch 

každodenného života.     

Matematická gramotnosť je v rámci štúdie PISA definovaná ako schopnosť jedinca 

rozpoznať a pochopiť úlohu matematiky vo svete, robiť zdôvodnené hodnotenia, používať 

matematiku a zaoberať sa ňou spôsobmi, ktoré zodpovedajú potrebám života konštruktívneho, 

zaujatého a rozmýšľajúceho občana. Pri rozvíjaní matematickej gramotnosti ide o používanie 

matematiky v rôznych situáciách, od každodenných a jednoduchých až po neobvyklé a zložité. 

Matematickú gramotnosť možno v porovnaní s „čistou“ matematikou považovať za menej 

formálnu, viac konkrétnu ako symbolickú, menej abstraktnú, viac kontextovú a viac intuitívnu. 

Viac dôrazu sa kladie na zdôvodňovanie, kritické myslenie a uvažovanie. Matematická 

gramotnosť zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely 

myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, 

tabuľky).  
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Úroveň matematickej gramotnosti sa prejaví vtedy, ak sú matematické vedomosti a schopnosti 

používané k: 

• vymedzeniu, formulovaniu a riešeniu problémov z rôznych oblastí,  

• interpretácii ich riešenia s použitím matematického myslenia. 

 

Cieľ predmetu  

Cieľom praktických cvičení z matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby žiaci získali schopnosť 

používať matematické myslenie nielen pri riešení príkladov v škole, ale aj  v svojom budúcom 

živote.  

Vyučovanie predmetu má byť vedené tak, aby žiaci získavali nové vedomosti 

špirálovite, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, 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. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s 

návodmi a tvoriť ich. Výsledkom vyučovania predmetu praktické cvičenia z matematiky na 2. 

stupni ZŠ by malo byť správne používanie matematickej symboliky a znázorňovania, 

schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé 

texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Žiaci by mali vedieť využívať pochopené a 

osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť k budovaniu 

vzťahu medzi matematikou a realitou. Praktické cvičenia z matematiky na 2. stupni ZŠ sú 

zamerané na získanie a rozvíjanie zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na 

vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa.  

Daný predmet má podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, 

ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, 

cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, 

systematickosť pri riešení úloh. 

Vzdelávací obsah učebného predmetu je rozdelený na tematické okruhy:  

Obory čísel 

Výrazy s premennými, rovnice, nerovnice, slovné úlohy 

Priestor a tvar 

Pravdepodobnosť a dáta 

Vzťahy a závislostí 



ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18 

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Obsah predmetu                      
Tematický celok/dotácia 

hodín – 9. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Téma/Pojmy Požiadavky na výkon 

OBORY ČÍSEL 

7 hodín 

 

 

 

 

Operácie s číslami  

Aritmetický priemer 

Pomer, úmernosť, mierka 

Percentá 

Kontextové úlohy 
 

Vedieť pravidlá a postup 

počtových operácii 

s desatinnými číslami 

a zlomkami. 

Vedieť použiť znamienkové 

pravidlá pri riešení úloh 

s celými číslami. 

Vedieť pochopiť úmernosť na 

základe údajov v tabuľke. 

Aplikovať úmernosť na danom 

súbore údajov.  

Vedieť uplatniť pochopenie 

pomeru v situácií 

každodenného života 

(rozdelenie v danom pomere, 

zmeniť číslo v danom pomere, 

mierka mapy).  

Vedieť čítať údaje z diagramov 

(grafov) a zapísať znázornenú 

časť celku percentom a opačne.  

Vedieť znázorniť na základe 

odhadu časť celku (počtu 

percent) v kruhovom diagrame.  

Porovnávať viacero časti z 

jedného celku a porovnanie 

zobraziť vhodným stĺpcovým 

aj kruhovým diagramom.  

Vedieť zostrojiť kruhový alebo 

stĺpcový diagram z údajov z 

tabuľky.  

Používať matematické pojmy, 

fakty, postupy a uvažovania pri 

riešení úloh z reálneho života. 

VÝRAZY S PREMENNÝMI, 

ROVNICE, NEROVNICE, 

SLOVNÉ ÚLOHY 

10 hodín 

Výrazy s premennou 

Rovnice a nerovnice 

Slovné úlohy riešené pomocou 

rovníc 

Vedieť zostaviť podľa 

slovného opisu jednoduchý 

výraz s premennou.  
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Kontextové úlohy Určiť hodnotu výrazu, keď je 

daná hodnota premennej.  

Vedieť postup pri počtových 

operáciách s premennou. 

Vedieť upravovať výrazy 

vynímaním pred zátvorku 

najväčšieho spoločného 

deliteľa.  

Riešiť jednoduché lineárne 

rovnice, nerovnice pomocou 

ekvivalentných úprav a urobiť 

skúšku správnosti.  

Vyriešiť rôzne slovné 

(kontextové) úlohy vedúce k 

lineárnej rovnici.  

PRIESTOR A TVAR 

9 hodín 

 

 

Rovinné a priestorové útvary – 

metrické a polohové vlastnosti 

Konštrukcie a zobrazovania útvarov 

Geometrické zobrazenia 

Kontextové úlohy 

 

Vedieť rozlišovať, pomenovať 

a načrtnúť rovinné 

a priestorové útvary.  

Vedieť použiť matematické 

fakty a postupy pri riešení 

úloh. 

Vedieť navrhnúť vlastné 

metódy vedúce k výpočtu 

obvodu a obsahu zložených 

útvarov, vedieť riešiť 

zložitejšie úlohy na objem 

a povrch telies. 

Vedieť riešiť úlohy z praxe.  

PRAVDEPODOBNOSŤ 

 A DÁTA 

4 hodiny 

 

Zber, analýza a  znázorňovanie  

údajov 

Kombinatorika 

Pravdepodobnosť udalosti 

Štatistika 

Kontextové úlohy 

Vedieť čítať údaje z tabuľky.  

Vedieť zvoliť optimálny 

spôsob zápisu riešenia 

tabuľkou a diagramom. 

Vedieť analyzovať rôzne 

tvrdenia na základe grafu. 

Vedieť riešiť kombinatorické 

úlohy rôznymi metódami -  

stromový diagram, 

systematické vypisovanie 

možností. Vedieť zistiť počet 

možnosti. 

Pochopiť a používať základné 

pravdepodobnostné pojmy. 
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Rozumieť bežným štatistickým 

vyjadreniam (prezentovaných 

napr. v médiách), vedieť takéto 

vyjadrenia používať 

v jednoduchých situáciách, 

posúdiť správnosť alebo 

nesprávnosť interpretácie alebo 

prezentácie štatistických 

údajov.  

Vedieť interpretovať štatistické 

údaje obsahujúce náhodnosť. 

Zhromažďovať, triediť 

a usporiadať údaje. 

Porozumieť jednotlivým typom 

diagramov. 

Vedieť zostrojiť kruhový alebo 

stĺpcový diagram z údajov z 

tabuľky.  

Hľadať stratégie – spôsoby 

riešenia úloh z bežného života. 

 
 

VZŤAHY A ZÁVISLOSTI 

  3 hodiny 

 

 

 

 

 

Funkcia – vlastnosti, znázorňovanie, 

graf, priesečníky s osami 

Naučiť sa vytvárať 

a interpretovať grafickú 

reprezentáciu vzťahu dvoch 

veličín a vedieť tieto 

prostriedky využiť pri riešení 

úloh. 
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Príloha 10 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 

Dejepis  7. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

 

ISCED 2  

 

Časová dotácia predmetu: 1 hodina týždenne/33 hodín ročne  

 

Kvalita výkonu:  

V rámci posilnenia časovej dotácie bude vyučovanie matematiky v 6. ročníku zamerané na 

dosiahnutie špecifického výkonu v tematických celkoch: 

Hodiny dotované ŠkVP budú využité na: rozšírenie a upevňovanie poznatkov, tvorivé 

aktivity, formovanie kritického myslenia, prezentovanie žiackych prác, rozvoj komunikačných 

zručností, prácu s doplnkovými materiálmi, pracovnými listami a pod. 

 

Tematický celok   Téma   Špecifický výkon  

 OBRAZY PRAVEKÉHO   

SVETA 

  

 

Analýza obrazových 

materiálov 

• Rozprávať podľa 

obrázkov o živote ľudí 

v praveku. 

• Porovnať život súčasníka 

so životom pravekého 

človeka. 

Stopy Keltov na Slovensku • Zhromaždiť informácie 

o živote Keltov na 

Slovensku. 

• Vytvoriť informatívny 

panel Kelti na Slovensku. 

Jeden deň pravekého človeka • Vytvoriť plagát o živote 

pravekých ľudí. 

Pravekí umelci • Vytvoriť umelecké dielo 

ako praveký človek 

(soška, kresba, šperk,...). 

• Prezentovať svoju prácu 

v galérii praveku. 
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OBRAZY STAROVEKÉHO 

SVETA 

 

Múdrosť civilizácií starého 

Orientu 

• Vytvoriť plagát na 

zadanú tému. 

• Prezentovať svoju prácu. 

Grécke báje a povesti • Prečítať alebo pozrieť 

grécku báj a 

prerozprávať jej príbeh. 

• Vytvoriť kresbu z 

gréckej mytológie. 

Olympijské hry • Vytvoriť reklamný plagát 

OH v staroveku, príp. 

kresbu o OH v staroveku. 

Význam ľudskej slobody  • Analýza výroku o 

slobode – vyjadriť svoj 

názor. 

Macedónia a helenistický svet • Vysvetliť prínos 

macedónskeho obdobia 

pre Grékov. 

Plagát o historickej osobnosti • Vyhľadať doplňujúce 

informácie o vybratej 

osobnosti. 

• Vybrať podstatné 

informácie a použiť ich 

na plagáte. 

• Prezentovať svoju prácu 

Stopy Rimanov na Slovensku • Zhromaždiť informácie o 

živote Rimanov na 

Slovensku. 

• Vytvoriť informatívny 

panel Rimania na 

Slovensku. 

OBRAZY STREDOVEKÉHO 

SVETA 

 

Slovania – život v pravlasti 

a usídľovanie v 5. – 7. stor. 

• Poznať, ako žili naši 

slovanskí predkovia 

a dôvod ich odchodu 

z pravlasti. 

Schéma stredovekej 

spoločnosti 

• Vytvoriť ilustrovanú 

schému stredovekej 

spoločnosti. 
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Príloha 11 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 

Mediálna výchova  7. – 9. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

 

ISCED 2  

 

Časová dotácia predmetu: 1 hodina týždenne/33 hodín ročne  

 

Charakteristika predmetu 

V súčasnosti sa aktuálnym stáva problém ako naučiť deti a mládež aktívne a zodpovedne 

využívať prostriedky masovej komunikácie, ktoré sú šíriteľmi poznatkov, posolstiev, 

hodnotových orientácií a to rôznej kvality. Obzvlášť závažná sa ukazuje potreba formovať 

schopnosť detí a mládeže kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to 

hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť 

uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy prednostne na svoju osobnosť a snažiť sa ich 

zodpovedným prístupom eliminovať. Mediálna výchova ako smeruje k tomu, aby si žiaci 

osvojili stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi.  

Cieľom mediálnej výchovy je rozvinúť u žiakov spôsobilosť – mediálnu kompetenciu 

zmysluplne t.j. reflektujúco, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty. Mediálna 

výchova zahrňuje prednostne výchovu k hodnotám vo vzťahu k médiám a ich obsahom, ktorá 

na jednej strane robí žiakov citlivých pre kvalitné mediálne obsahy a na druhej strane im 

poskytuje pomoc pri účinnej ochrane pred negatívnymi vplyvmi médií. Učí žiakov správne 

využívať vlastnú slobodu pri výbere mediálnych produktov a uvedomovať si z toho 

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

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

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

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

pozitívneho ovplyvňovania tejto reality. Žiaci budú vedení k aktívnemu zapájaniu sa do 

komunikačného procesu pomocou médií a s médiami a k uplatneniu svojho kreatívneho 

potenciálu, ktorý sa prejaví v tvorbe vlastných produktov, resp. v aktívnom zapájaní sa do 
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kolektívnej tvorivej mediálnej práce. Učebné osnovy sú spracované na princípe ťažiskového 

média v každom ročníku, nie však výlučne. Úlohou učiteľa je podnecovať žiakovo samostatné 

kritické usudzovanie vo vzťahu k médiám a ich produktom, pričom žiakovi poskytne orientácie, 

ktoré usmernia tento proces. Rozvoj myšlienkových činností žiakov, kde významné miesto 

zaujíma reflexia, analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, hodnotiace myslenie, nájde svoje 

vyjadrenie v konkrétnych úkonoch: selekcii (prijímanie resp. odmietnutie konkrétnych 

mediálnych obsahov, či médií). Učiteľ by mal žiakom vytvoriť priestor pre vyjadrenie 

vlastných zážitkov, skúseností s využívaním a recipovaním médií a ich obsahov - poznať 

žiakovu "mediálnu biografiu" by malo byť východiskom akéhokoľvek pedagogického 

snaženia. Učiteľ by sa mal snažiť priblížiť mysleniu žiakov a odhaliť spôsoby ako žiaci 

zaobchádzajú s mediálne prezentovanými významami; vytvoriť na hodinách situácie, kde žiaci 

budú konfrontovaní s mediálnymi obsahmi, ktoré sú blízke ich realite, budú môcť vyjadrovať 

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

postojoch komunikovať.  

Medzi dôležité princípy výučby mediálnej výchovy patrí zážitkovosť a aktívnosť, 

komunikatívnosť. Učiteľ uplatňuje metódy práce, ktoré napomôžu uplatňovaniu týchto 

princípov: názorno-demonštračné a praktické metódy na precvičovanie schopností a zručností 

v kontakte s konkrétnymi druhmi médií a ich výstupmi. Učiteľ sa musí prispôsobovať vekovým, 

ale i psychologickým zvláštnostiam a osobitostiam žiakov, ako aj osobitostiam vyplývajúcim z 

rozdielnosti pohlavia. 

 

Cieľ predmetu 

Na kognitívnej úrovni ide o rozvoj vedomostí a schopností žiakov: 

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

technicko-technologické, organizačné a profesijné aspekty ich fungovania; 

• poznať typy mediálnych produktov a proces ich vzniku; 

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

mediálne výrazové prostriedky a spôsoby usporiadania mediálnych produktov; 

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

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

potrieb. 
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Na úrovni psychomotorickej ide o rozvoj zručnosti žiakov: 

• aktívne využívať médiá v procese komunikácie; 

• produkovať vlastné mediálne príspevky využívajúc svoj kreatívny potenciál; 

• obsluhovať technické zariadenia a nové technológie médií; 

• kooperovať s inými mediálnymi tvorcami v procese komunikácie. 

Na úrovni afektívnej ide o rozvoj schopností a postojov žiakov: 

• zaujímať kladný postoj k mediálnym produktom, ktoré poskytujú pozitívne hodnotové 

orientácie pre život človeka a vyberať si takéto pre svoj konzum; 

• odmietať mediálne obsahy, ktoré odporujú etickým normám, prinášajú deformovaný 

pohľad na hodnoty a ohrozujú či škodia jeho osobnostnému vývinu (predovšetkým 

nerešpektujú právo človeka na ochranu jeho intimity, propagujú násilie ako normálnu a 

akceptovateľnú formu riešenia medziľudských a spoločenských konfliktov); 

• snažiť sa zodpovedným prístupom eliminovať negatívne mediálne vplyvy na svoju 

osobnosť; 

• dokázať prehodnocovať svoj vzťah k médiám, reflektovať svoje návyky využívania 

médií, korigovať ich, nahradiť vlastný mediálny konzum alternatívnou zmysluplnou 

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

 

Obsah predmetu – 7. ročník 

                       
Tematický 

celok/dotácia 

hodín  

 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

 Téma/Pojmy  Požiadavky na výkon  

Svet médií Svet médií 

Základné druhy médií; funkcie médií 

Médiá a ja 

Žiak bude:        

• chápať pojmy médium a masmédium, 

• rozprávať, ako využíva médiá, 

• rozmýšľať o možnostiach jednotlivých 

druhov médií – súkromná komunikácia, 

zverejňovanie informácií, publikum a 

pod., 

• rozprávať, ako využíva jednotlivé 

médiá, 



ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18 

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM 

___________________________________________________________________________ 

 

Interpersonálne a masové médiá 

 

médium, masmédium  

 

• rozprávať, aké miesto zaberajú médiá 

v jeho voľnom čase médiá, 

• tvoriť a prezentovať plagát, ktorý 

propaguje využívanie voľného času bez 

médií, vedieť poznať a rozlišovať 

základné druhy médií, poznať základné 

funkcie médií, 

• objektívne hodnotiť plagáty svojich 

spolužiakov.  

História médií Čo bolo včera a čo je dnes 

Vývoj mediálnych nosičov 

 

gramofón, kazetový prehrávač, 

videorekordér, disketa, LP, audiokazeta, 

videokazeta a pod. 

Žiak bude: 

• vedieť zoradiť základné druhy médií 

podľa času ich vzniku, 

• chápať pojem mediálny nosič, 

• vedieť porovnať kvalitu/výhody a 

nevýhody jednotlivých mediálnych 

nosičov. 

Interpersonálne 

médiá 

Mobilmánia 

Mobil v škole 

Mobil ako prestíž 

Mobil a zdravie 

Etika, etiketa a mobilný telefón 

E-mail 

Používanie emotikonov 

Čo už viem o médiách 

 

mobil, email, emotikon, etiketa  

používania mobilov 
 

Žiak bude: 

• vedieť povedať informácie o používaní 

mobilov v spoločnosti, napr. kde je 

zakázané ich používať a pod., 

• vytvoriť plagát s 5 pravidlami 

spoločenskej etiky, ktoré by mali 

dodržiavať používatelia mobilných 

telefónov, 

• prezentovať vytvorené plagáty, 

• hodnotiť plagáty – relevantnosť 

pravidiel, grafickú úpravu. 

Tlačené médiá Charakteristické znaky printových  

médií 

Plávame v mori novín a časopisov 

Šokovať alebo informovať? 

Čo dokáže titulok? 

Povolanie novinár 

Môj deň v redakcii 

O tom, čo bolo a čo bude 

Môj oznam a moja správa 

Komentár alebo čo si o tom myslí autor 

Mediálne presviedčanie 

Žiak bude: 

• vedieť definovať základné odlišnosti a 

vlastnosti jednotlivých tlačených médií 

(noviny a časopisy verzus knihy) v 

porovnaní s elektronickými a 

digitálnymi médiami, 

• vedieť rozlišovať medzi základnými 

titulmi periodickej tlače podľa obsahu, 

periodicity, 

• kriticky posudzovať kvalitu obsahovej 

zložky, využívaných výrazových 

prostriedkov v bulvárnych tlačených 
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Môže z tlače bolieť hlava? 

 

printové médiá, noviny, časopisy, 

bulvárna tlač, seriózna tlač, titulok,  

novinár, správa, oznam,  

komentár, spravodajstvo, publicistika  

 

médiách v porovnaní 

s mienkotvornými, 

• vedieť identifikovať prvky bulvarizácie 

v bulvárnych médiách, 

• vedieť rozoznávať základné rozdiely 

medzi spravodajským (informatívnym) 

podaním a interpretáciou – 

komentovaním, 

• vedieť napísať jednoduchú správu, 

• vedieť charakterizovať náplň tvorivej 

fázy novinárskej práce v rôznych 

typoch médií, 

• vedieť zaujať postoj k novinárskej 

profesii z hľadiska jej náročnosti, 

• vedieť vytvoriť ja-rozprávanie na tému 

Môj deň v redakcii, 

• vedieť kriticky hodnotiť kvalitu 

novinárskych titulkov v súvislosti s 

obsahom článkov, 

• vedieť kriticky hodnotiť fotografie v 

súvislosti s obsahom článkov, 

• vedieť chápať, čo je v novinárskej práci 

etické a čo neetické. 

 

 

Každý je iný, 

všetci sme 

rovnakí 

Je ľahké posudzovať iného? 

Ako by som sa cítil/a, ak by ma súdili 

Stále tá istá udalosť? A čo dokáže 

stereotyp? 

predsudky, nálepkovanie ľudí 
 

Žiak si bude: 

• rozvíjať kritické myslenie, 

• formovať tolerantné správanie. 
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Obsah predmetu – 8. ročník 

 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Téma/Pojmy Požiadavky na výkon 

 

Auditívne médiá Zoznámte sa s rozhlasom 

alebo čo všetko ten rozhlas 

vysiela 

rozhlas 

Rozhlasové relácie 

komerčné médiá 

Spravodajstvo v rozhlase 

spravodajstvo a publicistika 

Hudobná produkcia 

Mediálny analytik 

Žiak bude: 

• poznať zákl. charakteristiku  

a princíp fungovania 

rozhlasovej komunikácie; 

• rozlišovať pojmy 

spravodajstvo a publicistika 

– rozlišovať jednotlivé 

žánre; 

• vnímať hudbu 

sprostredkovanú médiami 

ako výrazový prostriedok s 

jednoznačným pôsobením 

zvuku a hudby na nás; 

• vedieť pripraviť rozbor 

vybranej relácie podľa 

zadaných úloh. 

Ako sa varí v rozhlasovej 

„kuchyni“ 

Rozhlasový žargón 

vysielanie, produkcia, 

džingel, štúdio, podmaz, 

moderátor, playlist,... 

Rozhlasové žánre 

správa, glosa, komentár, 

recenzia, reportáž, 

talkshow,... 

Vzdelávanie v rozhlase 

Osobnosti v rozhlase 

„Záplava“ rozhlasových 

staníc 

formáty rádií; verejnoprávny 

rozhlas 

Kým zasvieti signál „on 

air“ 

časti rozhlasového štúdia 

Žiak bude: 

• vedieť, ako vzniká 

rozhlasové vysielanie; 

• rozlišovať žánre 

rozhlasového vysielania; 

• chápať možnosti 

vzdelávania prostredníctvom 

rozhlasových relácií;  

• poznať časti rozhlasového 

štúdia;  

• poznať princíp fungovania 

a funkcie komerčných rádií 

a verejno-právneho rozhlasu. 

Je s rádiom zábava? Štruktúra vysielania 

Playlist 

Živé vysielanie 

Reklamný spot 

Žiak bude: 

• pracovať so štruktúrou 

vysielania; 

• prezentovať svoj názor na 

hudobnú ponuku v našich 

rádiách; 

• poznať charakteristiky 

živého vysielania; 
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• charakterizovať svoj názor 

na dobrý reklamný spot. 

Ja počúvam, ty počúvaš Hudobné žánre 

Tranzistorové rádio 

technické zariadenia na 

prenos hudby 

Rozhlas pod lupou 

Rozhlas a etika 

Rozhlasový moderátor – 

vlastnosti, zručnosti 

Žiak bude: 

• poznať niektoré hudobné 

žánre; 

• poznať históriu technických 

zariadení, ktoré reprodukujú 

hudbu; 

• prezentovať svoj názor na 

to, ako si médiá získavajú 

a udržiavajú priazeň 

poslucháčov; 

• diskutovať o etických 

pravidlách dodržiavaných 

v rozhlase; 

• vedieť rozoznať 

kvalitné/nekvalitné 

pôsobenie rozhlasového 

moderátora a redaktora na 

poslucháča v zmysle zásad 

spisovného jazyka, štýlu 

a etických noriem. 

O reklame 5 minút pravdy alebo 

otázky na telo 

Keď reklama putuje okolo 

celého sveta 

Ľudia sa dokonalí, mama 

je na varenie, oco na 

opravy. Alebo je to inak? 

Stále tá istá, a predsa iná 

reklama 

Reklamné slogany 

o médiách 

Keď reklama pomáha 

Keď reklama šokuje 

Mediálne rozprávky 

Žiak bude: 

• vedieť charakterizovať zákl. 

funkcie reklamy; 

• kriticky pristupovať 

k zobrazeniu života a ľudí 

v reklamách; 

• chápať funkciu sociálnych 

a charitatívnych reklám; 

• kriticky posudzovať kvalitu 

reklamy;  

• vedieť v skupine vytvoriť 

námet na reklamu; 

• vedieť rozobrať vybranú 

rozprávku na www.ovce.sk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ovce.sk/
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Obsah predmetu – 9. ročník 

 

Tematický celok/dotácia 

hodín  

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Téma/Pojmy  Požiadavky na výkon  

Digitálne médiá (15 hod.)  Charakteristické znaky 

digitálnych médií v 

porovnaní s inými médiami  

digitálne médiá  

Digitálne médiá a ich 

možnosti v oblasti 

komunikácie, učenia a 

zábavy  

Aká skutočná je 

multimediálna realita 

Virtuálny svet a jeho úskalia 

Počítačové hry, videohry len 

ako zábava? 

 

 

 

 

Žiak: - by mal chápať podstatu, 

charakter a prednosti 

„digitálnych médií“ a nových 

multimediálnych služieb v 

porovnaní s ostatnými médiami; 

Žiak:  

- vie vyhľadať na internete 

prevádzkovateľov nových 

multimediálnych služieb 

(platenej TV, videa na 

objednávku);  

- dokáže využiť „klasické“ 

médiá na internete;  

- chápe internet ako informačné, 

vzdelávacie a zábavné médium; - 

je schopný získať informácie z 

internetových novín; - dokáže 

zodpovedne využiť internet v 

oblasti medziosobnej 

komunikácie;  

- pozná možnosti, ktoré ponúkajú 

internetové médiá na vyjadrenie 

vlastnej mienky;  

- sformuluje svoj názor na 

vybranú tému, ktorú by bolo 

možné uverejniť na blogu; 

 - uvedomuje si úskalia 

využívania internetu na 

medziosobnú komunikáciu;  

- pozná typické znaky 

multimediálnej reality;  

- rozlišuje medzi multimediálnou 

realitou a skutočnosťou;  

- uvedomuje si negatívne 

dôsledky závislosti na internete a 

iných médiách na osobnosť 

človeka;  

- má byť schopný chápať dôvody 

a spôsoby ochrany autorských 

práv v priestore internetu;  

- má poznať dôsledky konania 

počítačových pirátov;  
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- vie vyhľadať na internete rady 

pre jeho užívateľov, ako chrániť 

seba a svoj počítač;  

- v prípade potreby dokáže 

použiť spätnú kontrolu 

navštívených stránok cez ikonu 

história;  

- dokáže bezpečne využívať 

internet aj bez „detských 

zámkov“, čiže hesiel a filtrov;  

- dokáže rozpoznať, že  

počítačové hry a videohry 

využívajú násilie, boje, vojny ako 

prvok zábavy , a tak ho velebia;  

- by mal rozoznávať, ktoré 

počítačové hry a videohry majú 

pozitívny prínos pre jeho vlastnú 

osobnosť;  

- dokáže reflektovať vlastné 

prežívanie hrania počítačových 

hier, najmä s násilným obsahom;  

- by si mal uvedomiť negatívne 

dôsledky neprimeraného 

konzumu počítačových hier a 

videohier na človeka a špeciálne 

na vlastnú osobnosť;  

-by mal rozlišovať medzi 

zábavou, ktorú ponúkajú 

počítačové hry a videohry a 

zábavou v skutočnosti - 

uvedomovať si jej hodnotu a 

vedome si voliť iné alternatívne 

formy zábavy.  

 

Televízne programy (6 hod.) Reality šou 

Talkšou Tv žáner: seriály, 

soap-opery, telenovely 

Žiak: 

- identifikuje ilúziu skutočnosti, 

ktorá je skrytá v obsahu relácií 

typu reality TV;  

- si uvedomuje, že za vysielaním 

programov typu reality TV sú 

predovšetkým ekonomické 

záujmy televíznych spoločností; 

- dokáže zaujať kritický postoj k 

obsahom reality TV, k neetickým 

prvkom v tomto formáte;  

- prehodnocuje svoje sledovanie 

programov typu reality TV; 

- dokáže popísať charakteristické 

znaky talkšou;  
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- zaujíma kritický postoj k 

prezentovaným spôsobom 

správania, vzorom riešenia 

problémov človeka, hodnotovým 

orientáciám v talkšou;  

- je schopný prezentovať vlastný 

názor na problém a reflektuje 

ako vplývajú mediálne 

prezentované názory v talkšou na 

jeho vlastné postoje k určitej 

téme; 

- diferencuje medzi seriálovou a 

sériovou formou rozprávania; - 

identifikuje typické znaky 

príznačné pre televízny žáner: 

soap opera, telenovela (od 

výrazových prostriedkov až po 

ich usporiadanie); - dokáže 

vysvetliť rozdiel medzi 

skutočnou realitou a realitou 

prezentovanou v soap opere;  

- analyzuje obsahovú stránku 

televíznych soap-opier, 

telenoviel a rozlišuje medzi 

skutočnými hodnotami a 

prvkami, ktoré sú deformáciou 

ľudských hodnôt;  

- chápe, že sledovanie seriálov 

typu soap opera, telenovela je 

stratou času a nahrádza svoj 

"konzum" inými hodnotnejšími 

seriálmi alebo iným druhom 

činnosti. 

Reklama (8 hod.) Reklama a jej účinky 

Tvorba reklamného plagátu 

Účinky médií na človeka 

Žiak: 

- by mal byť schopný 

identifikovať - uvedomiť si a 

rozlíšiť pozitívne a negatívne 

vplyvy (účinnosť) reklamy na 

človeka; 

- by mal vedieť zdôvodniť 

význam poznania charakteristík a 

správania sa cieľovej skupiny;  

- by mal zvládnuť vytvoriť si 

názor na podporovanie 

konzumného správania 

reklamou;  

- by mal byť schopný analyzovať 

formálne postupy -stratégie 

reklamy a ich účinky;  
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- by mal byť schopný 

identifikovať manipulatívne 

prvky v reklame;  

- dokáže navrhnúť v tímovej 

spolupráci konkrétny reklamný 

plagát propagujúci školu; 

- dokáže reflektovať nad teóriou 

procesu tvorby na praktických 

návrhoch reklamných 

komunikátov;  

- zvládne odprezentovať pred 

spolužiakmi vlastné reklamné 

návrhy; 

- vie argumentovať v prospech 

svojho grafického riešenia; 

- je schopný rozpoznať oblasti 

vplyvu médií na človeka, 

špeciálne na vlastné prežívanie a 

správanie; 

 - dokáže vymenovať pozitívne a 

negatívne príklady vplyvu médií 

na ľudí;  

- je schopný rozlišovať medzi 

pozitívnymi a negatívnymi 

vplyvmi médií na vlastnú 

osobnosť; 

 - je schopný využívať poznatky 

o vplyve médií na vlastnú 

osobnosť v regulácii vlastného 

konzumu médií;  

- dokáže zaujímať kritický postoj 

k televíznym programom typu 

reality šou. 

Prezentácia nadobudnutých 

zručností (4 hod.) 

Tvorba vlastného 

mediálneho produktu a jeho 

zverejnenie na internete 

Žiak: 

- dokáže tvorivo a samostatne 

spájať teoretické vedomosti i 

praktické skúsenosti z mediálnej 

výchovy s presahom z 

informatiky a slovenského 

jazyka;  

- je schopný zapojiť sa do 

kolektívnej práce vzniku 

multimediálneho produktu;  

- spoluvytvára mediálny produkt, 

ktorého úlohou je jeho 

návštevníkom v prostredí 

internetu - čitateľom, 

poslucháčom alebo divákom 

tlmočiť a komunikovať určité 
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informácie, myšlienky, postrehy, 

posolstvá a obsahy;  

- dokáže konfrontovať svoje 

nápady v povzbudivo súťaživej 

atmosfére so spolužiakmi. 
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Príloha 12 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 

Pohybová príprava  5. – 6. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

 

ISCED 2  

 

Časová dotácia predmetu: 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne – 5. ročník 

                                                     1 hodina týždenne/33 hodín ročne – 6. ročník 

 

Charakteristika predmetu  

Pohybová príprava je podporným predmetom telesnej a športovej výchovy. Prispieva k 

zdravotne orientovanej zdatnosti, pohybovej výkonnosti, poskytuje elementárne teoretické a 

praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu.  

Nadväzujúci predmet „Pohybová príprava“ rozširuje možnosti k pestovaniu 

pohybových aktivít a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Predmet 

môžu absolvovať intaktní žiaci a žiaci so zdravotným oslabením (postihnutím) na základe 

dobrovoľnosti. Organizácia vyučovania sa zabezpečuje vo forme bežnej a integrovanej 

vyučovacej hodiny alebo formou segregovanej zdravotnej telesnej výchovy. Prehlbuje 

individuálne diferencované záujmy žiakov v oblasti telesných cvičení a športu. Talentované 

deti si môžu zvyšovať svoju športovú výkonnosť, telesnú zdatnosť a ďalšie vlastnosti osobnosti.  

 

Cieľ predmetu  

Ciele pohybovej prípravy v nižšom strednom vzdelávaní vychádzajú zo všeobecných cieľov 

vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ v nadväznosti na vyučovací predmet:  

• zvýšiť úroveň telesnej zdatnosti, všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti vo 

zvolených telovýchovných a športových činnostiach,  

• pri telesne, pohybovo menej vyspelých a zdravotne oslabených žiakoch zintenzívniť 

upevňovanie pohybových zručností a návykov,  

• rozšíriť rozsah pohybových zručností, zvýšiť výkonnosť vo vybraných športových 

činnostiach u pohybovo nadaných žiakov,  
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• pripraviť žiakov na vnútroškolské a medziškolské telovýchovné a športové súťaže,  

• rozvíjať záujmy a kladný postoj k celoživotnému pestovaniu pohybovej aktivity,  

• upevňovať pohybové a hygienické návyky a dodržiavať bezpečnosť pri pohybe.  

 

Obsah predmetu 

Tematický celok/dotácia 

hodín  

 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

 Téma/Pojmy  Požiadavky na výkon  

ŠPORTOVÉ HRY: 

FLORBAL 

2 hodiny 

Prihrávanie, streľba, chránenie 

loptičky, beh s loptičkou, fintovanie, 

florbalové pravidlá  

Žiak vie:  

• prihrať spoluhráčovi,  

• vystreliť na bránku,  

• ochrániť loptičku pred súperom,  

• bežať s loptičkou,  

• fintovať, tak aby ju súper 

nezískal, 

• pozná a uplatňuje pravidlá 

florbalu. 

 

FRISBEE 

2 hodiny 

Prihrávanie: bekhend, forhend, 

chytanie, pravidlá frisbee  

Žiak vie: 

• prihrať spoluhráčovi oboma 

spôsobmi,  

• chytiť lietajúci tanier,  

• pozná pravidlá hry a uplatňuje 

ich. 

RINGO 

2 hodiny 

Hádzanie, prihrávanie, chytanie 

pravou a ľavou rukou, pravidlá ringo 

hry  

Žiak vie: 

• chytiť a prihrať spoluhráčovi,  

• hodiť súperovi ringo krúžok 

rukou, ktorou ho chytil,  

• ovláda pravidlá hry. 

FUTBAL 

2 hodiny 

Pravidlá, herné systémy, herná 

činnosť jednotlivca (útočná, obranná 

hra, hra brankára), herné kombinácie 

(útočné, obranné)  

Žiak vie: 

• využiť teoretické poznatky v 

hre,  

• dodržať rozostavenie hráčov, 

• prebrať a prihrať loptu, techniku 

prihrávok,  

• strieľať na presnosť z určitej 

vzdialenosti,  
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• viesť loptu po slalomovej dráhe. 

BASKETBAL 

2 hodiny 

Pravidlá, herné systémy, kombinácie 

herných činností (uvoľňovanie s 

loptou, bez lopty, prihrávky, streľba, 

bránenie) 

Žiak vie:  

• dodržať základné pravidlá hry,  

• podať herný výkon v útoku a v 

obrane, zodpovedajúci 

nadobudnutým zručnostiam. 

VOLEJBAL 

2 hodiny 

Pravidlá a herné systémy, 

kombinácie počas útoku, obrany, 

herné činnosti (prihrávky, smeče, 

bloky) 

Žiak vie: 

• dodržať základné pravidlá hry,  

• podať herný výkon v zápase 

zodpovedajúci nadobudnutým 

zručnostiam. 

BEDMINTON 

2 hodiny 

Držanie rakety (forhend, bekhend), 

strehové postavenie, pohyb po 

ihrisku, podanie a príjem podania, 

obranné, útočné údery, základná 

terminológia, pravidlá 

Žiak vie: 

• riadiť sa pravidlami hry,  

• podať, hrať forhend a bekhend, 

útočiť na súpera, smečovať, 

brániť sa, prijať smeč od súpera. 

SEZÓNNE ČINNOSTI: 

KORČUĽOVANIE 

2 hodiny 

Zásady bezpečného správania sa pri 

sezónnych činnostiach, základné 

pohybové štruktúry pri pohybe, 

vybavenie korčuliara, základná 

terminológia, jazda vpred – bez 

odrazu zúbkami, dvojoporová jazda 

– vlnovky, súbežné vlnovky, jazda v 

drepe, vzad, brzdenie znožmo, 

prekladanie vpred, vzad, 

preskakovanie čiar a prekážok, 

pohybové hry, súťaže na ľade 

Žiak ovláda: 

• základné pohybové štruktúry,  

• základnú terminológiu,  

• vie jazdiť vymenovanými 

spôsobmi. 

ŠPORTOVÁ 

GYMNASTIKA 

2 hodiny 

Pohybové činnosti (preskoky, 

statické, dynamické, špeciálne 

gymnastické cvičenie, preskoky, 

hrazda) 

Žiak ovláda: 

• základné pohybové činnosti, 

akrobatické cvičebné tvary 

• vie vytvoriť jednoduchú 

gymnastickú zostavu. 

ATLETIKA 

3 hodiny 

Základy odbornej terminológie, 

technika behu, nízky a polovysoký 

beh, beh na 60, 1000, 1500 m, 

štafetový, prekážkový beh, skok do 

diaľky, hod loptičkou, granátom, 

guľou 

Žiak vie: 

• techniky behov, skokov a 

hodov,  

• ovláda pravidlá a terminológiu 

PSYCHOMOTORICKÉ 

CVIČENIA A HRY 

4 hodiny 

Polohy tela, reakcie organizmu na 

pohybovú aktivitu 

Žiak vie: 

• ukázať správne polohy tela, 

• uplatniť správne dýchanie,  
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• prežívať pocity radosti z pohybu 

a hry. 

KREATÍVNE A 

ESTETICKÉ POHYBOVÉ 

HRY 

2 hodiny 

Zmeny tempa, rytmu, význam 

pohybovej kultúry pri realizácii 

pohybových činností 

Žiak vie: 

• zladiť pohyby, chôdzu, skoky a 

beh s hudbou,  

• uplatniť prvky rytmiky a tanca  

v dramatických hrách, jeho 

pohyb je primerane 

koordinovaný. 

AKTIVITY V PRÍRODE A 

SEZÓNNE POHYBOVÉ 

ČINNOSTI 

6 hodín 

Stopa, sneh, zdravie, turistický 

chodník, význam pohybu v prírode 

pre zdravie, chôdza v prírodnom 

teréne, hry v prírode 

Žiak vie: 

• správne ukázať technické 

prevedenie elementárnych 

pohybových zručností v 

sezónnych pohybových 

aktivitách. 
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Príloha 13 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 

Ochrana života a zdravia  5. – 6. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

 

ISCED 2  

 

Časová dotácia predmetu: 1 hodina týždenne/33 hodín ročne v každom ročníku 

                                                      

Charakteristika predmetu  

Ochrana človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov 

zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v 

prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a 

jeho okolie. 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.  

 

Cieľ predmetu  

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.  
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Formatívna a informatívna zložka učiva sa prezentuje činnosťou žiakov:  

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

• odbornou, ktorá im umožňuje osvojenie vedomostí a zručností v sebaochrane a 

poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;  

• psychologickou, ktorá pôsobí na proces adaptácie v požiadavkách záťažových situácií; 

•  fyzickou, pre ktorú je charakteristická tvorba predpokladov na dosiahnutie vyššej 

telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž 

náročných životných situácií.  

 

Obsah predmetu  

Piaty ročník :  

• Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana.  

✓ varovné signály CO – činnosť na varovný signál „Všeobecné ohrozenie“, 

„Ohrozenie vodou“, „Koniec ohrozenia“;  

✓ ochranná poloha ochranných prostriedkov (DM-1, CM3-/3h);  

✓ ukážka prechodu priestoru kontaminovaného nebezpečnými látkami;  

✓ kolektívna ochrana, evakuácia – vyhlasovanie evakuácie, evakuačné zariadenia; 

spôsoby vykonávania evakuácie, evakuačná batožina; 

✓ kolektívna ochrana – ukrytie a ochrana v budovách pri mimoriadnej udalosti.  

• Zdravotná príprava  

✓ imobilizácia horných a dolných končatín pomocou štandardných dláh;  

✓ znehybnenie poranených končatín improvizovanými prostriedkami;  

✓ uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy – privolanie lekára;  

✓ ošetrenie a znehybnenie zlomenín dolných končatín;  

✓ spôsoby odsunu poraneného – podľa druhu a závažnosti poranenia;  

✓ resuscitácia; 

✓  prvá pomoc pri popáleninách; 

✓  prvá pomoc pri krvácaní.  

• Pohyb a pobyt v prírode  

✓ zásady orientácie v prírode podľa prírodných úkazov, kompasu, buzoly, mapy;  

✓ odhad vzdialeností do 300 m a výšky 10 m;  
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✓ pochod na neznáme miesto s riešením úloh na určovanie vlastného stanovišťa 

podľa mapy;  

✓ správne zakladanie ohňa; 

✓ hasiace prístroje.  

 

Šiesty ročník  

• Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

✓ charakteristika nebezpečných látok ohrozujúcich školu a jej okolie;  

✓ vyhlásenie varovných signálov CO – činnosť v domácnostiach, činnosť žiaka a  

triedy po ich vyhlásení;  

✓ lokalizácia a likvidácia požiaru ručnými hasiacimi prostriedkami;  

✓ vyrozumenie a privolanie požiarnikov – údaje;  

✓ dekontaminácia – hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu;  

✓ evakuácia z ohrozeného priestoru;  

✓ pravidlá správania sa obyvateľstva pri ohrození a pri vzniku mimoriadnej 

udalosti.  

• Zdravotná príprava  

✓ zložitejšie obväzovanie obväzmi horných a dolných končatín, trupu a brucha – 

obväzová technika;  

✓ prakové obväzy brady a nosa;  

✓ šatkové obväzy – hlava, ruky, nohy;  

✓ náplasťové obväzovanie poranení na horných a dolných končatinách;  

✓ ošetrenie poranených kĺbov a kostí horných a dolných končatín – vyvrtnutie, 

vykĺbenie, zlomeniny; 

✓  darcovstvo krvi; 

✓  transplantácia orgánov; 

✓  kliešťová encefalitída a borelióza.  

• Pohyb a pobyt v prírode  

✓ mierky máp a náčrtov, meranie vzdialeností na mape a v teréne;  

✓ určenie vlastného stanovišťa podľa mapy; 

✓  určenie svetových strán podľa núdzových orientačných prostriedkov;  

✓ prenášanie azimutu z mapy do terénu a z terénu do mapy;  

✓ preventívna ochrana pred bleskom;  
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✓ turistické značky; 

✓ príprava miesta na stanovanie, postavenie stanu; 

✓  odstraňovanie devastačných následkov spôsobených ľuďmi v prírode. 

 

Tematický celok/dotácia 

hodín  

 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

 Téma/Pojmy  Požiadavky na výkon  

Riešenie mimoriadnych 

situácií – civilná ochrana 

(22 hodín) 

Činnosť po varovaní varovnými 

signálmi.  

Používanie prostriedkov 

individuálnej ochrany.  

Základné zručnosti pri použití 

ochrannej masky.  

Kompletizovanie ochrannej masky, 

pochodová, pohotovostná a ochranná 

poloha.  

Čiastočná hygienická očista osôb a 

čiastočná dezaktivácia potravín, 

vody a materiálu.  

Ochrana pred účinkami zbraní 

hromadného ničenia.  

Prevencia proti požiarom a činnosť 

po vzniku požiaru.  

• Poznať varovné signály a 

základné činnosti po ich 

vyhlásení. 

• Popísať, ako sa vyhlasuje 

varovný signál „Všeobecné 

ohrozenie“, „Ohrozenie vodou“, 

„Koniec ohrozenia“. 

• Uviesť, aká je činnosť po 

vyhlásení varovného signálu 

„Všeobecné ohrozenie“. 

• Pripraviť si ochrannú masku do 

predpísanej polohy po varovaní 

signálom „Všeobecné 

ohrozenie“. 

• Čo zabezpečíš v byte pred 

odchodom do úkrytu? 

• Uviesť, kde najbližšie sa 

nachádza úkryt a povedať, aký 

čas potrebuješ na presun do 

úkrytu. 

• Poznať prostriedky 

individuálnej ochrany a vedieť 

ich správne používať. 

• Popísať z akých hlavných častí 

sa skladá ochranná maska CM 

3-/3h. 

• Aké prostriedky individuálnej 

ochrany jednotlivca poznáš? 

• Popísať funkciu ochrannej 

masky. 
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• Uviesť, aké polohy ochrannej 

masky poznáš a čo je 

pohotovostná poloha. 

• Vymenovať improvizované 

prostriedky ochrany dýchacích 

ciest, končatín a tela. 

• Nasadiť si ochrannú masku 

správnym spôsobom v časovom 

limite do ochrannej polohy. 

• Prečo je potrebné dezinfikovať 

ochrannú masku po použití. Čo 

rozumieš pod pojmom 

kolektívna ochrana osôb? 

• Popísať, čo je evakuácia a ako 

sa uskutočňuje. 

• Uviesť, aké spôsoby evakuácie 

poznáš a aké sú povinnosti 

občanov. 

• Charakterizovať jednotlivé typy 

úkrytov. 

• Uviesť, čo má obsahovať 

evakuačná batožina a aká je 

povolená hmotnosť pre tvoj vek. 

• Povedať základné zásady 

správania sa  

• v úkrytoch. 

• Vedieť rozdeliť zbrane 

hromadného ničenia a poznať 

ich ničivé účinky. 

• Vymenovať tri druhy zbraní 

hromadného ničenia. 

• Povedať, aké ničivé účinky 

jadrových zbraní poznáš. 

• Povedať účinky otravných látok 

a biologických zbraní. 

• Čo je prenikavá radiácia, 

rádioaktívne zamorenie, 

svetelné žiarenie, tlaková vlna a 

ako sa proti nim chránime. 
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• Použiť individuálnu ochranu pri 

zamorení ovzdušia otravnou 

látkou a urči cestu úniku. 

• Vymenovať, aké sú zásady 

ochrany a prevencia pred 

infekčnou chorobou. 

• Poznať zásady ochrany osôb, 

potravín, vody a materiálu. 

• Povedať, čo rozumieme pod 

pojmom kontaminácia. 

• Uviesť, čo znamenajú pojmy 

dezinfekcia, dezinsekcia, 

deratizácia a dekontaminácia. 

• Vykonať hygienickú očistu 

tváre, dýchacích ciest, očí, rúk a 

vrchného oblečenia po prechode 

prašného územia na účelovom 

cvičení správnym postupom. 

• Popísať, akým spôsobom sa 

vykoná úplná hygienická očista 

a špeciálna očista materiálu po 

zamorení rádioaktívnym 

prachom a otravnými látkami. 

• Popísať, ako chránime vodné 

zdroje proti zamoreniu. 

• Pripraviť na účelové cvičenie 

svoje potraviny a vodu do 

dostupných bezpečných obalov 

proti kontaminácii. 

• Poznať preventívne opatrenia 

proti požiarom a zásady hasenia 

vzniknutého začínajúceho 

požiaru. 

• Vymenovať jednoduché hasiace 

prostriedky a aké horľaviny 

nimi hasíme. 

• Vymenovať, aké ručné hasiace 

prístroje a aké horľaviny, 

ktorými hasíme poznáš. 

• Povedať, akým ručným 

hasiacim prístrojom nesmieme 
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hasiť horiace elektrické 

zariadenie pod prúdom. 

• Povedať, aké horľaviny sa 

nesmú nachádzať v blízkosti 

vykurovacích telies. 

• Vymenovať aké tekuté 

horľaviny poznáš a akými 

prostriedkami ich hasíme. 

• Uviesť, aké sú zásady 

manipulácie s otvoreným 

ohňom. 

• Uviesť, aké základné 

protipožiarne opatrenia poznáš, 

ktoré dodržujete vo vašej 

domácnosti. 

• Vymenovať, aké protipožiarne 

opatrenia musíme dodržiavať 

pri táborení. 

• Povedať, čo prikazujú požiarne 

poplachové smernice vo vašej 

škole. 

• Uviesť, ako privolať hasičov k 

vzniknutému požiaru a ako sa 

vyhlasuje varovný signál 

„Požiarny poplach“. 

 

Zdravotná príprava 

(22 hodín) 

Všeobecné zásady prvej pomoci. 

Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich 

život – krvácanie, zastavenie 

dýchania, strata vedomia a šok. 

Základné ošetrenie a znehybnenie 

končatín , štandardnými a 

improvizovanými prostriedkami pri 

zlomeninách, vyvrtnutiach a 

vykĺbeninách.  

Zásady pri poranení panvy, krčnej 

chrbtice.  

Obväzová technika a odsun 

raneného.  

Postup pri poskytovaní prvej pomoci 

pri hromadnom nešťastí, poranení 

• Poznať základné zásady 

prístupu k zranenému, technickú 

a zdravotnícku prvú pomoc. 

• Vymenovať tie činnosti, ktoré 

patria do technickej a 

zdravotníckej prvej pomoci. 

• Vymenovať dôležité životné 

funkcie. 

• Popísať, ako zistíš, či postihnutý 

dýcha, je pri vedomí a či je 

krvný obeh funkčný. 

• Uviesť technickú činnosť 

záchrancu pri poranení 

elektrickým prúdom a otrave v 

zadymenom priestore. 
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elektrickým prúdom, popáleninách, 

úpaloch, podchladení a otravách. 

• Vymenovať jednotlivé zásady 

protišokových opatrení. 

• Povedať, ktorým zraneným 

poskytneš pomoc najskôr pri 

väčšom počte zranených osôb. 

• Aký je postup privolania 

odbornej zdravotníckej pomoci 

k zranenému? 

• Poznať druhy krvácania, 

spôsoby zastavenia a obnovenie 

krvného obehu. 

• Porovnaj vonkajšie a vnútorné 

krvácanie. 

• Popíš rozdiel medzi žilovým, 

tepnovým a vlásočnicovým 

krvácaním. 

• Vymenovať tlakové body a 

uviesť ich význam pri zastavení 

krvácania. 

• Popísať, ako treba postupovať 

pri príznakoch vnútorného 

krvácania. 

• Vymenovať spôsoby zastavenia 

krvácania z poranenej tepny. 

• Poskytnúť prvú pomoc 

zastavenia tepnového krvácania 

pomocou tlakového obväzu pri 

poranení ramennej tepny. 

• Povedať, prečo nesmieme 

podávať tekutiny pri vnútornom 

krvácaní. 

• Popísať, ako ošetríš krvácajúcu 

povrchovú reznú ranu. 

• Uviesť, kedy uskutočňujeme 

masáž srdca a popíš, akým 

spôsobom sa vykonáva. 

• Vedieť poskytnúť prvú pomoc 

pri zastavení dýchania. 

• Povedať, podľa akých 

príznakov zistíme, že postihnutý 

nedýcha. 
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• Uviesť možné príčiny 

zastavenia dýchania. 

• Popísať, akým spôsobom 

uvoľníme dýchacie cesty. 

• Vykonať správne umelé 

dýchanie z úst do úst a 

nepriamu masáž srdca na 

modeli (Resusci Anne). 

• Vykonať na figurantovi správne 

uloženie do stabilizovanej 

polohy. 

• Vedieť zvládnuť situáciu a 

poskytnúť prvú pomoc 

postihnutému so stratou 

vedomia, podchladení, otravách 

a popáleninách. 

• Uviesť, ktoré životné funkcie 

kontrolujeme u postihnutého so 

stratou vedomia. 

• Povedať, čo nám signalizujú 

modré pery u postihnutého so 

stratou vedomia. 

• Popísať, ak postihnutý dýcha, 

do akej polohy ho uložíme. 

• Povedať, aké sú možné príčiny 

straty vedomia. 

• Uviesť, ako zabezpečíme 

odbornú pomoc a prevoz do 

nemocnice. 

• Popísať prvú pomoc pri 

podchladení. 

• Povedať, čo spôsobuje otravy, 

ktoré sú najčastejšie druhy a ako 

poskytneme prvú pomoc. 

• Charakterizovať stupne 

popálenia a popíš prvú pomoc 

pri obarení. Popísať príznaky 

podchladenia a prehriatia, 

prevenciu a prvú pomoc pri 

omrzlinách a úpale. 
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• Vedieť poskytnúť prvú pomoc 

pri zlomeninách a iných 

poškodeniach končatín a 

chrbtice. Zvládnuť základnú 

obväzovú techniku a poznať 

princípy transportu. 

• Vymenovať štandardné a 

improvizované prostriedky na 

znehybnenie končatín. 

• Znehybni zatvorenú zlomeninu 

predlaktia na figurantovi 

veľkým závesom pomocou 

trojrohej šatky. 

• Popíš, ako ošetríme otvorenú 

zlomeninu predkolenia. 

• Znehybniť štandardnými 

prostriedkami zatvorenú 

zlomeninu predkolenia. 

• Povedať, do akých polôh 

uložíme postihnutého s poraniť 

spolužiaka do protišokovej 

polohy. 

• Vedieť zvládnuť základnú 

obväzovú techniku a poznať 

princípy transportu. 

• Uviesť rozdelenie obväzov 

podľa účelu. 

• Zaradiť krycie, tlakové, 

odsávacie, nepriedušné, 

upokojujúce a spevňujúce 

obväzy k jednotlivým 

poraneniam. 

• Popísať a ukázať tri spôsoby 

použitia trojrohej šatky. 

• Použiť prakový obväz na 

ošetrenie nosa a brady. 

• Určiť na obrázku, ktorý je 

kruhový, špirálový, osmičkový 

a klasový obväz. 

• Ošetriť a obviazať simulované 

poranenie prstu ruky. 
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• Povedať, pri akom zranení 

použijeme nepriedušný obväz. 

• Uviesť, aká je zásada pri 

podozrení z poranenia chrbtice a 

krčných stavcov. 

• Uviesť aké spôsoby odsunu 

raneného vzhľadom na 

charakter zranenia poznáš. 

• Zhotoviť vo dvojici 

improvizované .Povedať, aké 

zásady platia pri transporte 

zranených na nosidlách. 

Pohyb a pobyt v prírode 

(22 hodín) 

Určovanie svetových strán pomocou 

prírodných úkazov, buzoly a 

určovanie azimutov.  

Orientácia mapy, čítanie z mapy a 

topografické značky.  

Určenie vlastného stanovišťa, odhad 

vzdialeností, určenie výškového 

rozdielu a krokovanie.  

Mierka mapy a zhotovenie 

situačného a topografického náčrtu. 

Zhotovenie schematického náčrtu a 

pochod podľa azimutov.  

Turistické značky a chodníky.  

Výber miesta pre stanovanie, 

príprava ohniska a jednoduchej 

stravy.  

Preventívna ochrana proti blesku a 

prívalu vody.  

Poznávanie krajiny, pamiatok. 

• Zvládnuť pohyb a orientáciu v 

prírode pomocou mapy a 

buzoly. 

• Určiť svetové strany podľa 

slnka a hodiniek a spresniť ich 

pomocou buzoly. 

• Zorientovať mapu a určiť 

vlastné stanovište. 

• Uviesť, aké topografické značky 

sa nachádzajú v blízkosti tvojho 

stanovišťa na mape. 

• Určiť z mapy nadmorskú výšku 

tvojho stanovišťa. 

• Určiť vzdialenosť do 

nasledujúceho bodu pochodu 

podľa mierky mapy. 

• Povedať, aká je dĺžka tvojho 

kroku a koľko tvojich krokov 

predstavuje  

• 100 m. 

• Zhotoviť situačný a 

topografický náčrt pochodu. 

• Zhotoviť schematický náčrt a 

pochoduj podľa zvolených 

azimutov s využitím 

turistických značiek a 

chodníkov. Poznať prírodu, 

zásady pobytu v nej a vedieť ju 

chrániť. 
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• Popísať najvhodnejšie miesto na 

postavenie stanu. 

• Uviesť, aké sú zásady pre 

zhotovenie a uhasenie ohniska. 

• Povedať, aké sú zásady pri 

odchode z miesta táborenia. 

• Povedať, prečo nesmieme počas 

búrky stáť pod osamelým 

stromom alebo na voľnej ploche 

v prírode. 

• Povedať, z akého dôvodu 

musíme zmeniť miesto 

táborenia pri rieke počas 

výdatného trvalého dažďa. 

 

 


