Základná škola Jána Kupeckého
Kupeckého 74, 902 01 Pezinok
tel.: 033 640 37 68
zskupeckeho@centrum.sk
www.zskupeckeho.eu

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ
PROGRAM

2016/2017

Motto:
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Úvodné slovo

Tak ako kaţdý rok, opäť leto vystriedala jeseň. Predznamenáva to návrat ţiakov aj
učiteľov do školy, k úlohám, kaţdodenným povinnostiam. Nový školský rok prinesie nové
ciele a výzvy, posunie vedomosti a poznanie vzdelávaných aj vzdelávajúcich na pomyselnom
študijnom aj profesionálnom rebríčku o krok vpred. Kritériom pre dosiahnutie tohto cieľa je
osobná zainteresovanosť a angaţovanosť všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu, ako aj
podmienky, v ktorých sa vzdelávací proces uskutočňuje.
Cieľom vzdelávania je príprava všestranne vzdelaného a pre ţivot pripraveného
jedinca. Izolovaný poznatok v dnešnej dobe nemá význam. Snaţíme sa viesť ţiakov k tomu,
aby nechápali veci, javy, udalosti izolovane, ale v širších súvislostiach a svoje vedomosti
uplatňovali v rôznych situáciách, vo viacerých predmetoch. Výchovno-vzdelávací proces
organizujeme tak, aby bol obohatený o emocionálny záţitok, aktívne učenie sa a rozvoj
reálnych skúseností ţiakov tak, aby boli prínosom pre získanie trvácich vedomostí ţiakov.
Snaţíme sa o záţitkové učenie, chodíme na exkurzie, vyuţívame výukové programy,
pripravujeme interaktívne prednášky, predmetové dni, aby vyučovanie bolo pestré.
Byť úspešný v práci, ale aj v ţivote, znamená mať popri odborných znalostiach aj
schopnosť vedieť spolupracovať , komunikovať s inými ľuďmi. Rozvíjanie kľúčových
kompetencií ţiakov je strategickým cieľom dnešného školstva.
Učiteľ v modernom vzdelávacom systéme berie na seba úlohu manaţéra,
usmerňujúceho učenie ako aktívny proces, v ktorom sa učiteľ a ţiak stávajú partnermi. Učiteľ
a ţiak, dva svety, detský a dospelý. Sú spojení časovou niťou strávenou spoločne v škole.
Majú spoločný cieľ. Byť úspešný.

Riaditeľka školy
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 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
A/ Všeobecné údaje
 Názov vzdelávacieho programu–
 Stupeň vzdelania -

Školský vzdelávací program
ISCD 1 – primárne vzdelávanie
ISCD 2 – niţšie sekundárne vzdelávanie
9 rokov / 4 a 5 rokov /
denná
slovenský
štátna
Základná škola Jána Kupeckého
Kupeckého 74, 902 01 Pezinok
36062171
2021603914
033/640 37 68
Mgr. Katarína Volanková
PaedDr.Dagmar Boreková –zást. I. stupeň
Ing. Alţbeta Rajnerová – zást. II. stupeň
zskupeckeho@centrum.sk
www.zskupeckeho.eu
právna subjektivita

3. Dĺţka vzdelávania 4. Študijná forma 5. Vyučovací jazyk 6. Druh školy 7. Predkladateľ  Názov školy  IČO  DIČ  Tel  Riaditeľ školy  Koordinátori ŠkVP  E-mail  Internetová adresa  Právna forma  Zriaďovateľ -

Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,
902 14 Pezinok
verejná správa
305 022

 Právna forma  IČO  Platnosť programového dokumentu
Platnosť, revidovanie
Platnosť ŠkVP
Revidovanie
Platnosť ŠkVP
Revidovanie

Dátum

Inovácie, zmeny, úpravy

od 01.09.2008
01.09.2009

5.roč.-ANJ z 5 hod. na 4
5. roč. NEJ z 1 hod. na 2

od 01.09.2009
01.09.2010

Platnosť ŠkVP

od 01.09.2010

Revidovanie

od 01.09.2011

2. roč. SJL z 8 hod. na 7
2. roč. VYV z 1 hod. na 2

1.roč. PRI z 2 hod. na 1
1.roč. VYV z 1 hod. na 2
3.roč. SJL zo 7 hod. na 8
3.roč. PRV z 2 hod. na 1
6.roč. BIO z 1 hod. na 1,5
6.roč. CHEM z 1 hod. na 0,5
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7.B,C BIO z 2 hod na 1,5
7.B,C CHEM z 1 hod na 0,5
7.B,C CSJL 1 hod.
Platnosť ŠkVP

od 01.09.2011

Revidovanie ŠkVP

od 01.09.2012

Platnosť ŠkVP
Revidovanie ŠkVP

od 1.09.2012
od 1.09.2013

Platnosť ŠkVP
Revidovanie ŠkVP

od 1.09.2013
od 1.09.2014

Platnosť ŠkVP
Revidovanie ŠkVP

od 1.09.2014
od 1.09.2015

Platnosť ŠkVP
Revidovanie ŠkVP

od 1.09.2015
od1.9.2016

1.roč.PRI zrušená
PRV z 0.hod. na 1
5.roč.FIG z 0hod. na 1
REV z 0hod na 1
ČŢP zrušená (1hod)
CER zrušená (1hod)
8.roč.STK/ŠPH zrušené
9.roč.MEV z 0hod na 1
STK/ŠPH z 0 hod. na 1
SPE z 0 na 1
5.roč.FIG zrušená
REV zrušená
TEV z 2hod. na 3
GEO z 1hod. na 2
SVP z 0hod. na 1
6.roč.FYZ z 1hod. na 2
DEJ z 1hod. na 2
REV nejaz,tr. 1hod.
7.roč.BIO z 1hod na 2
8.roč.OSR z 0hod na1
CSJ nejaz.tr. 1hod.
9.roč.CHEM z 1hod. na 2
GEO z 1 hod. na 2
OSR nejaz.tr. 1hod.
ANJ sa vo všetkých triedach
vyučuje 4 hodiny
NEJ 6.- 9.roč. jaz.tr. 3hod.
nejaz.tr. 2hod.

7.roč. nejaz.tr.CSJ zrušené
DEJ z1h..na2h
8.roč.OSR zrušené
jaz.tr.CSJ z 0h. na 1h.
nejaz.tr.PFCH z 0h. na 1h.
9.roč.nejaz.tr.OSR zrušené
CSJ z 0h. na1h.
6.roč.druhý CUJ 3h.
REV nejaz.tr. zrušené
6.roč.FYZ 1hod.ŠkVP
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nahradila 1hod ŠVP
6.roč.DEJ 1.hod. zrušená
z dôvodu zníţeného počtu
disponibilných hodín
Platnosť ŠkVP

od 1.09.2016

B/ Všeobecná charakteristika školy
Základná škola bola odovzdaná do uţívania 01.09.1982. Projektovaná bola ako
22 triedna škola. V roku 1988 bola stavebnými úpravami zvýšená kapacita na 28 triednu ZŠ,
z dôvodu vysokého počtu detí. Triedy vznikli v priestoroch ŠKD a veľkej klubovne. Právnu
subjektivitu získala 01.01.2002. Ide o plnoorganizovanú ZŠ, ktorej súčasťou je školský klub
detí a školská jedáleň. Počet ţiakov, detí v ŠKD a stravníkov sa kaţdoročne mení podľa
záujmu rodičov.
V tomto školskom roku je v škole 17 tried na 1.stupni, 16 tried na 2.stupni, spolu 732 ţiakov,
79 zamestnancov, z toho 58 pedagógov (priemerný vek 43,66 rokov - prevaţne ţeny), 1
školský psychológ, 1 asistent učiteľa. Rozsah ich povinností je stanovený v pracovnom
poriadku školy. Na škole je 42 učební, z toho 26 odborných učební, napr.: multifunkčné
ihrisko, tri telocvične, výtvarný ateliér, učebňa fyziky, dejepisu, prírodopisu, cudzích
jazykov, hudobnej, etickej a náboţenskej výchovy, tri počítačové učebne a iné. Vyučovanie 2.
stupňa prebieha len v odborných učebniach, do ktorých sa ţiaci premiestňujú počas prestávok.
Kaţdá trieda je vybavená dostatočným mnoţstvom rôznych veľkostných typov vhodného
nábytku.
Dobrá ekonomická situácia nám umoţňuje zabezpečovať priaznivé materiálnotechnické vybavenie učební, modernizovať budovu aj výchovno-vzdelávací proces.
Priestorové usporiadanie, funkčné členenie objektu, ale i celkové materiálne vybavenie
zodpovedá veku, zdravotnému stavu a telesným rozmerom ţiakov. Taktieţ vyhovuje
charakteru poskytovaných sluţieb. Jediný nedostatok sú šatne. Na tento účel vyuţívame
individuálne šatňové skrinky, ktoré sú umiestnené po chodbách školy. V roku 2015 prešla
škola veľkou rekonštrukciou, v rámci ktorej sa zrealizovala oprava strechy, výmena všetkých
okien, zateplenie budovy, vybudovanie bezbariérového vstupu, rekonštrukcia beţeckej dráhy
a oplotenia.
Súčasťou školy je areál, ktorý sa delí na športovú, oddychovú a okrasnú ( trávnatú )
časť. Na hodinách telesnej výchovy môţu ţiaci vyuţívať beţeckú dráhu, basketbalové
a futbalové ihrisko, pieskoviská na skok do diaľky a priestor pre vrh guľou. Školský klub detí
najviac vyuţíva oddychovú časť, kde sa nachádzajú preliezačky, stolnotenisový stôl a na
asfalte namaľované zábavné hry.
Celková plocha budovy je 6 310 m2 a 18 903 m3. Na škole je 16 sociálnych
zariadení. V celkovej ploche budovy sú vyčlenené priestory pre kuchyňu, sklady na potraviny
a jedáleň. Na výkon administratívnych činností riaditeľa školy, zástupcov, mzdovej
a ekonomickej pracovníčky, vedúcej ŠKD a ŠJ sú vyčlenené kancelárske priestory.
C/ Charakteristika pedagogického zboru
Pedagogický zbor má 58 členov: riaditeľ školy, dve zástupkyne riaditeľa, 17
učiteľov na 1. stupni, 26 učiteľov na 2. stupni a 12 vychovávateliek. Väčšina pedagógov je
plne kvalifikovaných. Na škole pôsobí výchovný poradca, školský psychológ, asistent učiteľa,
koordinátor prevencie drogových závislosti a koordinátor environmentálnej výchovy, školský
zubár, ţiacky parlament, správca počítačových sieti a OZ Školák.
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V škole sa vytvoril kvalitný, stabilný kolektív pedagogických zamestnancov,
ktorí sú schopní zavádzať moderné prvky do vyučovania. Ich kvalita sa prejavuje v ľudskom,
tvorivom a hlavne odbornom prístupe ku ţiakom. Pedagógovia sa vzdelávajú, zúčastňujú sa
odborných a pedagogických seminárov podľa svojich aprobácií, a tak si prehlbujú svoje
vedomosti a zvyšujú úroveň školy. Zo strany vedenia majú dôveru pri výbere vyučovacích
metód a podporu pri prejavení kreativity a v ich profesijnom raste. Dobré medziľudské
vzťahy a priateľská atmosféra pozitívne ovplyvňujú kvalitu práce, vzájomnú komunikáciu
a úroveň spolupráce učiteľov. Silné stránky školy sú: dobrá pracovná klíma, vzdelávanie
pedagógov, estetika prostredia, 26 odborných učební, moderné učebné pomôcky, športový
areál, dobrý stav budovy, výučba anglického jazyka od 1. ročníka, vhodná poloha školy (
tiché prostredie), zaujímavá mimoškolská a krúţková činnosť, individuálny prístup k ţiakom začlenenie ţiakov so ŠVVP, zapájanie talentovaných ţiakov do olympiád a súťaţí, nulový
výskyt drog, kvalitné stravovanie, ďalšie aktuálne informácie na webovej stránke.
D/ Príležitosti pre žiakov
Škola má v meste dobré meno. Darí sa nám udrţiavať výbornú úroveň, ktorú
si škola vybudovala v minulých rokoch, ako aj napĺňanie stále sa zvyšujúcich nárokov
verejnosti na našu prácu. V našej škole má kaţdý ţiak svoje miesto. Veľkú pozornosť
venujeme ţiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Takýchto ţiakov
začleňujeme podľa individuálneho vzdelávacieho plánu. Významnú úlohu v tejto oblasti
zohráva školská psychologička, ktorá poskytuje poradenstvo vedeniu, učiteľom, ţiakom aj
rodičom, intenzívna spolupráca s CPPPaP a s inými odborníkmi.
Dlhodobou tradíciou školy je výučba cudzích jazykov. Podľa ŠkVP sa uţ ţiaci v prvej
triede učia ANJ ako povinný predmet. Ak ţiak dosahuje výborné vyučovacie výsledky a má
záujem sa intenzívne venovať cudzím jazykom, môţe po úspešnom absolvovaní testov z ANJ
postúpiť od 6. ročníka do výberovej jazykovej skupiny s vyššími nárokmi na konverzačné
schopnosti ţiakov. Od školského roka 2015/2016 ponúkame ţiakom ako druhý cudzí jazyk
NEJ a na základe ţiadosti rodičov RUJ. Pre ţiakov 2.stupňa organizujeme intenzívny
jazykový kurz s lektormi z anglicky hovoriacich krajín a podľa záujmu týţdňový jazykový
pobyt vo Veľkej Británii. Slovnú zásobu si deti rozvíjajú návštevami interaktívnych
predstavení v anglickom jazyku.
Výchovno-vzdelávací proces organizujeme tak, aby bol obohatený o emocionálny
záţitok, aktívne učenie sa a rozvoj reálnych skúseností ţiakov. Snaţíme sa o záţitkové učenie,
organizujeme exkurzie, interaktívne prednášky, predmetové dni, vyuţívame výukové
programy. Spolupracujeme s rôznymi regionálnymi inštitúciami a osobnosťami.
Vytvárame podmienky pre zmysluplné vyuţívanie voľného času. Talentovaných
ţiakov motivujeme a zapájame do predmetových olympiád a rôznych športových súťaţí.
V popoludňajších hodinách si môţu ţiaci k rozvoju svojich záľub a talentu vybrať zo širokej
ponuky krúţkov rôzneho zamerania, ktoré sa pravidelne stretávajú podľa vopred
schváleného rozvrhu. Ţiaci prejavujú záujem najmä o športové krúţky, orientačný beh,
keramický krúţok, basketbal, futbal a rôzne tanečné krúţky. Medzi najobľúbenejšie patrí
najatraktívnejšími thajský box, chemický a astronomický krúţok a Kupeckého výtvarná
dielňa, kde ţiaci pracujú pod odborným vedením akademického maliara. Budova často nie je
prázdna ani cez víkendy a v noci. Organizujeme Noc s Dobšinský, Andersenom,
Helloweensku noc v škole, maratón anglických filmov, English Night a niekoľkokrát v roku
tvorivé dielne detí a rodičov.
Intenzívnu a podnetnú spoluprácu na úrovni ţiackych kolektívov, aj na úrovni
pedagogického zboru, má škola rozvinutú s druţobnou základnou školou z Mladej Boleslavi.
Spoločne organizujeme športové súťaţe, výmenné pobyty ţiakov, spoločné výlety ţiakov aj
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učiteľov. Veľký úspech v oboch školách, tak na strane ţiakov, ako aj na strane učiteľov má
výmenný pobyt učiteľov s názvom „Učitelia bez hraníc“.
Ţiaci podľa záujmu absolvujú plavecký výcvik, lyţiarsky kurz, školy
v prírode, interaktívny týţdeň, zaujímavé exkurzie, výlety, besedy, kultúrne podujatia
a výstavy.
Pracujeme pod heslom: „ Kaţdý ţiak môţe byť úspešný „
E/ Dlhodobé projekty














Pedagógovia a ţiaci sa kaţdoročne zapájajú do rôznych projektov:
Škola podporujúca zdravie – škola získala certifikát v roku 1997. Projekt má dva
ciele: výchova k zdravému ţivotnému štýlu a zlepšenie ţivotného prostredia školy
a jej okolia. Na prírodovedných predmetoch, sa prostredníctvom rôznych posterov,
plagátov či prezentácii, venujeme témam zdravia, zdravému pitnému reţimu,
škodlivosti fajčenia, pitia alkoholu, uţívania drog, prevencii rizikového správania sa
počas dospievania. Pre ţiakov organizujeme besedy a prednášky (s gynekologičkou:
čas premien, potreba preventívnych prehliadok, prednášku o zdravej výţive: jeme, aby
sme ţili). Na hodinách telesnej výchovy sa ţiaci zúčastňujú výcvikov (lyţiarsky pre 7.
ročník a plavecký pre 6. ročník) a veľkého mnoţstva športových súťaţí a turnajov.
Pre ţiakov 1.stupňa organizujeme mnohé zaujímavé aktivity počas vyučovania alebo
v rámci aktivít ŠKD. Školská jedáleň ponúka 2-3 krát do týţdňa k obedu ovocie
(program školské ovocie), 2-3 krát do týţdňa zeleninové šaláty.
Protidrogová prevencia – projekt u nás začal pred 18 rokmi. Cieľom projektu je
škola bez drog, kriminality, šikanovania, smerom k zdravému ţivotnému štýlu.
Koordinátorka spolupracuje s CPPPaP, mestskou políciou, SOŠ PZ a s triednymi
učiteľkami.
Druţobné vzťahy so 6. Základnou školou v Mladej Boleslavi sa rozvíjajú uţ viac
ako 15 rokov. Spolupráca medzi našimi školami sa úspešne rozvíja v širokej miere,
tak na úrovni ţiackych, ako aj pedagogických kolektívov a je pre oba kolektívy
inšpirujúca a obohacujúca. Vedenia oboch škôl intenzívne spolupracujú a plánujú
spoluprácu a aktivity pre ţiakov a zamestnancov aj do ďalšieho obdobia.
Parlament školy - školský parlament ako samosprávna skupina ţiakov sa skladá zo
ţiakov zvolených do triednych zastupiteľstiev 5. aţ 9. ročníka. Zasadnutia parlamentu
sa konajú pravidelne jeden krát do mesiaca alebo podľa potreby. Hlavným cieľom je
komunikácia ţiakov s pedagógmi a vedením školy, rozvíjanie kolektívneho
povedomia, spolupráce a pomoci medzi ţiakmi v rámci tried, komunikácia a riešenie
problémov, spolupráca a pomoc pri organizovaní školských akcií. Prvoradým
prínosom je aktívne zapájanie všetkých ţiakov školy do všetkých aktivít.
OZ ŠKOLÁK – prínos občianskeho zdruţenia je finančný. Kaţdoročne získame
do 10 000 €. Z týchto finančných prostriedkov financujeme akcie školy,
zabezpečujeme materiálno-technické vybavenie školy a podporujeme sociálne slabších
ţiakov do ŠvP, na plavecké výcviky a lyţiarske kurzy.
Školský časopis Informáčik - býva počas školského roka distribuovaný spravidla
dvakrát do všetkých tried aj ŠKD. Zároveň sa zverejňuje na oboch webových
stránkach školy - eu aj edupage. Príspevky do časopisu píšu ţiaci aj učitelia. Školský
časopis Informáčik prispieva k propagácii a informovaní o našej škole.
Webovská stránka školy - Škola sa prezentuje na svojej webovskej stránke, ktorá je
prepojená so stránkou edupage. O činnosti a ţivote školy sa verejnosť dozvedá
prostredníctvom článkov, fotografií, výsledkov a úspechov ţiakov, ktoré sú pravidelne
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aktualizované. Rodičov
prostredníctvom web stránok informujeme o aktuálnych
akciách organizovaných školou a v Školskom klube detí, uverejňujeme tu dôleţité
oznamy. Na stránke je zverejnený aj školský časopis Informáčik.
Deň Jána Kupeckého – škola sa pri príleţitosti udelenia čestného názvu Základná
škola Jána Kupeckého zaviazala šíriť meno a odkaz tohto pezinského rodáka,
významného barokového maliara. Počas tohto dňa je pre ţiakov pripravený bohatý
program, súvisiaci so ţivotom tohto portrétistu. Na jednotlivých hodinách môţu deti
maľovať portréty, trénovať logické myslenie, nahliadnuť do histórie módy, umenia,
oboznámiť sa so širšími dobovými súvislosťami, ktoré sa viaţu k tomuto umelcovi.
Kupeckého svet – škola organizuje medzinárodnú výtvarnú súťaţ s týmto názvom pre
ţiakov základných škôl, reálnych gymnázií a ZUŠ.

V škole a v ŠKD sa organizujú ďalšie zaujímavé akcie ako pre ţiakov, tak
pre rodičov: diskotéky, karneval, fašiangová zábava, Deň matiek, Jesenné inšpirácie, Malý
kuchár, Detský milionár, Najkrajšia tekvica, Vianočné tvorivé dielne, Veľkonočné tvorivé
dielne, Deň otvorených dverí, Rozsvietenie vianočného stromčeka, Ovocné maškrty, Deň
Zeme, interaktívne besedy a prednášky, jazykový pobyt ţiakov vo Veľkej Británii, intenzívny
jazykový kurz ANJ, Deň narcisov, Deň úsmevu, Deň vody, Dnes nás učia rodičia, Učitelia
bez hraníc, prednášky a besedy pre rodičov, Koncoročná akadémia a pod.
F/ Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi








Spolupráca s rodičmi – rodina a škola sú dve najvýznamnejšie inštitúcie v ţivote
školopovinného dieťaťa. Rodičia sú pre školu veľmi dôleţitými partnermi. Ich aktívne
pôsobenie, záujem, osobná angaţovanosť sú veľmi dôleţité v rozvoji školy, jej
smerovaní i v nastavovaní úloh. Participácia rodičov v škole má vplyv aj na školskú
úspešnosť a správanie detí. V škole sa počas školského roka uskutočňujú spravidla
1-2-krát triedne RZ (cca 85% účasť ), 1-krát plenárna schôdza a 5-krát v čase od 15,00
do 18,00 konzultačné hodiny, ktoré rodičia veľmi kladne hodnotia. Vyučujúci riešia
problémy ţiakov často aj
formou individuálnych pohovorov.
Zavedením
internetovej ţiackej kniţky a komunikáciou prostredníctvom stránky edupage sa
zvýšila informovanosť a zintenzívnila komunikácia rodičov s učiteľmi.
Rada školy – má 11 členov a bola ustanovená po voľbách dňa 27.05.2012 na obdobie
štyroch rokov. Je zloţená zo 4 rodičov, 2 pedagogických pracovníkov ,
1 nepedagogického pracovníka, 4 zástupcov mesta. Rada školy sa stretáva spravidla 4krát ročne.
Mesto Pezinok – ako zriaďovateľ školy a kontrolný subjekt je škole nápomocný
a vychádza nám podľa moţností v ústrety. Mesto Pezinok pravidelne pozýva
riaditeľov škôl na pracovné stretnutia, oboznamuje nás s novými zákonmi
a nariadeniami MŠVVaŠ SR a berie na vedomie naše návrhy a pripomienky. Vedenie
školy má dobré pracovné vzťahy s pracovníkmi mesta, čím sa vytvárajú dobré
podmienky na zvyšovanie celkovej úrovne školy.
CPPPaP – v našom meste sú dve psychologické poradne. Poradňa na Štefánikovej
ulici sa venuje poruchám učenia a správania a poradňa na Komenského ulici ( je
súčasťou Špeciálnej základnej školy ) vyšetruje ţiakov, ktorí nemajú predpoklad
zvládnuť nároky ZŠ. Školská psychologička aj učitelia spolupracujú so psychológmi
aj špeciálnymi pedagógmi, podľa potreby konzultujú problémy ţiakov. Škola má
rozvinutú intenzívnu spoluprácu aj so Súkromným centrom pedagogicko psychologického poradenstva Maják v Trnave.
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Iné subjekty - pri plnení úloh školy spolupracujeme s Hasičským zborom, Mestskou
a Štátnou políciou, Malokarpatským múzeom, Kultúrnym centrom, SOŠ PZ, ZŠ, SŠ,
MŠ, MC, telovýchovnými zdruţeniami a podnikateľmi z blízkeho okolia.
Webová stránka školy – je dôleţitým informačným zdrojom, ktorá je kaţdý týţdeň
aktualizovaná. Prináša rodičom a širokej verejnosti dostatok informácií o chode školy.

G/ Školský klub detí
Súčasťou školy je Školský klub detí. V školskom roku 2016/2017 má
12 oddelení a 313 detí. Vychovávateľky pracujú podľa Školského výchovného programu.
ŠKD má svoj schválený reţim dňa, ktorý je obohatený zaujímavými akciami. V rámci
ŠKD prebiehajú krúţky. ŠKD má svoj vnútorný poriadok. Oddelenia ŠKD sú umiestnené
v kmeňových triedach 1. stupňa.
H/ Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
Škola má bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky na vyučovanie (viď
schválený Prevádzkový poriadok). V čase od 6.00 – do 17.00 hodiny je škola uzamknutá
a návštevník sa musí pred vstupom do budovy prihlásiť prostredníctvom videohlásnika,
ktorý je napojený na riaditeľstvo, na školníka, vychovávateľky ŠKD a na školskú jedáleň.
ZŠ má v čase od 17.00 – do 6.00 rána zriadenú signalizáciu, napojenú na Mestskú políciu
Pezinok. Vedenie školy vykonáva 1-krát ročne previerku BOZP na všetkých
pracoviskách, sleduje technický stav budovy a vykonáva školenia zamestnancov školy
z bezpečnostných, hygienických a protipoţiarnych predpisov. Všetci pracovníci školy
prešli školením poskytovania prvej pomoci a vedeli by poskytnúť prvú pomoc. V prípade
školského úrazu okamţite poskytneme ţiakovi prvú pomoc a v prípade potreby zavoláme
rýchlu lekársku pomoc.
Školská jedáleň pracuje podľa vlastného Prevádzkového poriadku. Poskytuje
stravovacie sluţby formou prípravy a výdaja obedov pre ţiakov a zamestnancov školy.
Kapacita ŠJ je 600 obedov denne.
Všetci ţiaci školy sú na začiatku školského roka poučení o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci. Jedenkrát ročne je vykonaný protipoţiarny poplach, spravidla
v septembri. Na škole sú vykonané všetky potrebné revízie.

2. CHARAKTERISTIKA

ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

a) Zameranie školy
Základným cieľom našej školy je, aby kaţdý ţiak získal základné všeobecné
vedomosti, zručnosti a návyky. Sme presvedčení, ţe kaţdý ţiak môţe byť úspešný. Chceme,
aby sa všetci ţiaci rozvíjali podľa svojich schopností, aby v škole mali šancu zaţívať úspech
a veriť vo vlastné schopnosti. Treba ich len kladne motivovať, objaviť v nich ich schopnosti
a získavať ich pre celoţivotné vzdelávanie. Chceme, aby sa ţiaci vedeli samostatne
rozhodovať a prejavovali sa ako slobodní, demokratickí občania. Treba, aby poznali mravné
hodnoty ţivota, viac prejavovali kladné city v správaní, chránili si svoje zdravie, boli
tolerantní a ohľaduplní k druhým. Za veľmi dôleţitú povaţujeme komunikáciu medzi ţiakom
a učiteľom, medzi rodinou a školou, školou a verejnosťou v rámci mesta, regiónu a EÚ.
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Táto stratégia vzdelávania, zdôrazňuje hlavné kompetencie, ich prepojenie so
vzdelávacím obsahom a uplatnenie v praktickom ţivote.
K dosiahnutiu takýchto cieľov škola ponúka rôznorodé činnosti, v ktorých ţiaci
môţu uplatniť svoje získané vedomosti, záujmy, tvorivé myslenie, schopnosti a talent.
Tomuto cieľu je prispôsobený celý školský vzdelávací program rozdelený do jednotlivých
vzdelávacích oblastí. Pedagógovia pri svojej práci vyuţívajú moderné metódy a formy práce
a sú zodpovední za výsledky vzdelávania.
Na popredné miesto kladieme kvalitnú prípravu ţiakov v cudzích jazykoch, so
zameraním na komunikatívnosť. Uvedomujeme si, ţe ich dobrá znalosť v dospelosti pomôţe
ľahšie ţiť a pracovať v EÚ. Pomáhajú im k tomu zaujímavé vyučovacie hodiny a intenzívne
jazykové kurzy organizované priamo v našej škole. Sú to hodiny angličtiny „akčné týţdne“
v sprievode kreatívnych učiteľov, ktorých materinským jazykom je angličtina, prípadne
týţdenný jazykový pobyt ţiakov v zahraničí. Od prvého ročníka sa ţiaci učia cudzí jazyk tzv.
CLIL-om.
Za rovnako dôleţitú pokladáme gramotnosť v oblasti IKT. V škole máme tri
počítačové učebne s pripojením na internet a pokrytie signálom - WIFI. Kaţdý pedagogický
pracovník ovláda Word, Excel a vyuţíva sluţby internetu, kaţdý učiteľ na prípravu na
vyučovanie pouţíva notebook. IKT sa vyuţívajú na všetkých vyučovacích hodinách na I.
a II. stupni aj na krúţkoch.
b) ISCED 1 (I. stupeň )Vzdelávací

Stupeň vzdelania:

ISCED 1

Dĺţka štúdia:

4 roky

Vyučovací jazyk:

slovenský

Študijná forma:

denná

Druh školy:

štátna

program ISCED 1

Prvý stupeň základnej školy tvoria 1. – 4. ročník. Záväzným dokumentom je Štátny
vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy – ISCED 1 – primárne vzdelávanie.
Štátny vzdelávací program pre 1.stupeň základnej školy – primárne vzdelávanie - vypracoval
Štátna pedagogický ústav.
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6.2. 2015
pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre základné školy s platnosťou od 1.9.2015.
Program primárneho vzdelávania má zabezpečiť hladký prechod z predškolského
vzdelávania a rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie prostredníctvom stimulovania
poznávacej zvedavosti detí. Tá by mala vychádzať z ich osobného poznania a vlastných
skúseností. Východiskovým bodom sú tu aktuálne skúsenosti ţiaka, predbeţné vedomosti
a pojmy a záujmy. Tie sú rozvíjané podľa jeho reálnych moţností tak, aby dosiahol pevný
základ pre jeho budúci akademický a sociálny úspech. Program je zaloţený na princípe
postupu od známeho k neznámemu pri nadobúdaní skúseností z pozorovania a zaţitia aktivít
a udalostí, ktoré sú spojené so ţivotom dieťaťa.
V tomto veku je pre deti dôleţité získať bohaté vedomosti a skúsenosti vlastnými
aktivitami a záţitkami z hrového učebného prostredia rovesníkov. Významné je aj
poskytovanie moţností rozvíjať si potrebu vyjadrovať sa a realizovať prostredníctvom slov,
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pohybov, piesní a obrazov, čo je významný základ pre rozvoj gramotnosti. Priateľská
a ústretová klíma podnecuje ţiakov k činnostiam poznávania, konania, hodnotenia
a dorozumievania sa i porozumenia si, ktoré podporujú účastnícke učenie sa a celostný rozvoj
ich osobnosti.
Program primárneho vzdelávania má pripraviť ţiakov na samostatnú prácu, na
prácu v skupinách, aby kaţdý z nich získal pevný základ spoločenského poznania a zároveň
osobnej skúsenosti zo vzájomného ohľadu, uznania a úcty.
Vzdelávanie na 1. stupni je organizované tematicky s prirodzeným začlenením
integratívnych predmetových prvkov. Tým sa vytvára základ pre niţšie sekundárne
vzdelávanie. Súčasťou je aj včasná korekcia prípadných znevýhodnení – zdravotných,
sociálnych a učebných. Dôleţité je aj rozpoznanie a podchytenie špecifických potrieb,
záujmov a schopností ţiaka. Obzvlášť dôleţité je aj podchytenie ţiakov so špeciálnymi
výchovno – vzdelávacími potrebami.
Hodnotenie ţiakov je postavené na plnenie konkrétnych a splniteľných úloh, je
zaloţené prevaţne na diagnostikovaní a uplatňovaní osobného rozvoja ţiaka. Kaţdý ţiak musí
mať moţnosť zaţívať úspech a musí vedieť, ţe chyby a ich odstraňovanie tieţ pomáhajú k
jeho rozvoju.
1) CIELE PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie
kľúčových kompetencií ţiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom
nasledujúcich cieľov:
 poskytnúť ţiakom bohaté moţnosti vedeného skúmania ich najbliţšieho kultúrneho
a prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem
skúmať svoje okolie
 umoţniť ţiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové moţnosti a osvojiť si
základy spôsobilosti učiť sa učiť a poznávať seba samého
 vytvárať u ţiakov základy gramotností prostredníctvom kľúčových kompetencií
 podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti ţiakov kriticky a tvorivo myslieť
prostredníctvom
získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením
problémov
 vyváţene rozvíjať u ţiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť
a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie
 podporovať rozvoj interpersonálnych
a intrapersonálnych spôsobilostí, najmä
otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu
vnímavosť a citlivosť k spoluţiakom, učiteľom, rodičom a všetkým ľuďom v okolí
 viesť ţiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí a ich duchovno – kultúrnych
hodnôt
 naučiť ţiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť
zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať
Hlavnými programovými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvité kľúčové spôsobilosti –
ako kombinácia vedomostí, spôsobilostí a postojov ţiakov na ich úrovni, ktoré je pre nich
dosiahnuteľná.
Kľúčové kompetencie sú:
 komunikačné spôsobilosti
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matematická gramotnosť
gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií
spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti – informačno – komunikačné technológie
spôsobilosti učiť sa učiť sa
riešiť problémy
osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry

Osvojovanie kľúčových kompetencií je dlhodobým a zloţitým procesom. Ten sa začína uţ
v predprimárnom vzdelávaní, pokračuje v primárnom a sekundárnom vzdelávaní a postupne
sa dotvára v ďalšom priebehu ţivota. Celoţivotne sa rozvíjajúce kompetencie potrebuje kaţdý
jedinec na osobné uspokojenie a naplnenie, na rozvoj kompletnej osobnosti, na aktívne
občianstvo a na uplatnenie sa vo svete práce.
Primárne vzdelanie ţiak získa úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho
programu ostatného ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom
vzdelaní je vysvedčenie s doloţkou – Ţiak získal primárne vzdelanie. Absolvent programu
primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni niţšieho sekundárneho
vzdelávania.
2) VZDELÁVACIE OBLASTI A PRIEREZOVÉ TÉMY
Vzdelávacie oblasti – sú okruhy, do ktorých patrí problematika vyčlenená z obsahu
celkového vzdelávania a z formulovania kľúčových kompetencií. Obsah tvorí kultúrne
dedičstvo a utvára sa na základe kultúrnej tradície, ktorú spoločenstvo prebralo z minulosti
a inovácie, ku ktorým dospelo. Obsahom sú aj najnovšie poznatky, ktoré nastoľuje súčasný
vedecko-technický , hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj spoločnosti.
Vzdelávacie oblasti majú nadpredmetový charakter. Obsah vzdelávacej oblasti je rozčlenený
do vybraných učebných predmetov. Obsah primárneho vzdelávania je rozčlenený do 7
vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z definovania obsahu vzdelávania a z kľúčových
kompetencií.
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s informáciami
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb

Predmety
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Prvouka
Prírodoveda
Prvouka
Vlastiveda
Etická výchova
Náboţenská výchova
Pracovné vyučovanie
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná a športová výchova

Prierezové témy – sa prelínajú vzdelávacími oblasťami. Odráţajú aktuálne problémy
súčasnosti, sú určitým návodom na ich prevenciu a riešenie. Zároveň slúţia aj na prehĺbenie
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učiva, zdôraznenie aplikačného charakteru, majú prispieť k tomu, aby si ţiaci rozšírili
rozhľad, osvojili určité postoje, hodnoty a rozhodovanie. Prepájajú rôzne oblasti základného
učiva, prispievajú ku komplexnosti vzdelávania ţiakov.
Prierezové témy:
 Osobnostný a sociálny rozvoj
 Výchova k manţelstvu a rodičovstvu
 Environmentálna výchova
 Mediálna výchova
 Multikultúrna výchova
 Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
 Ochrana ţivota a zdravia
 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Vzdelávacia oblasť – Jazyk a komunikácia
V jazykovej časti oblasti jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania
komunikatívnych schopností ţiakov. Jazyk chápeme ako nástroj myslenia a komunikácie
medzi ľuďmi, čo by sa vo vyučovaní jazyka malo premietnuť do zámerného preferovania
rozvoja komunikatívnych kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým
východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich
špecifické potreby. Najväčší dôraz sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov,
prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať.
Primárnym v literárnej výchove sa stáva rozvoj schopnosti ţiaka poznávať svet
a zmocňovať sa ho esteticko-umeleckými prostriedkami. Obsahové osnovanie predmetu
smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií – súboru vedomostí, zručností, hodnôt
a postojov zameraných na príjem umeleckého textu, jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie.
Najdôleţitejším prvkom je sústredenie dôrazu na čítanie ako všestranné osvojovanie
umeleckého textu. Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, ktoré ďaleko presahujú
aspekt technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu.
Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára
predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom ţivote.
Jazyk sa chápe ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie
a profesionálnej realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov.
Cudzí jazyk – anglický jazyk – naopak prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých
skutočností, ktoré presahujú oblasť skúsenosti sprostredkovanej slovenským jazykom.
poskytuje jazykový základ a predpoklad pre komunikáciu ţiakov v rámci Európskej únie.
Umoţňuje poznávať odlišnosti v spôsobe ţivota ľudí v anglicky hovoriacich krajinách a ich
odlišné kultúrne tradície. Poskytuje prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného
porozumenia a tolerancie a vytvára podmienky pre spoluprácu so školami v týchto krajinách.
Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa realizuje vo vzdelávacích
predmetoch –slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk.
Členenie vzdelávacej oblasti podľa kľúčových jazykových kompetencií:
 Počúvanie s porozumením
 Komunikácia s porozumením
 Čítanie s porozumením
 Písanie s porozumením
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Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti
Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových
kompetencií tým, ţe vedie k:
 podpore sebadôvery kaţdého ţiaka
 k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umoţnia vzdelávať
sa po celý ţivot a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom prostredí
 príprave všetkých ţiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými
podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti
 zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých ţiakov
 pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráţa historický a kultúrny
vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva
a ako dôleţitý prostriedok celoţivotného vzdelávania
 vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho
prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných
postojov a názorov
 zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho
prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej
komunikácie
 rozvíjanie čitateľských kompetencií od úrovne naivného čitateľa k čítaniu s
porozumením
 nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským
záţitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom
umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych
a estetických cítení a vnímaní
 pestovanie vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej
príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy
spisovného jazyka
 viesť ţiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných
jazykových prejavov
Vzdelávacia oblasť – Matematika a práca s informáciami
Táto oblasť zahrňuje v sebe učebné predmety matematiku a informatiku.
Vzdelávací obsah matematiky na 1. stupni je rozdelený do 5 tematických okruhov:
 Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
 Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
 Geometria a meranie
 Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
 Logika, dôvodenie, dôkazy
Matematika rozvíja u ţiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení problémov
v kaţdodenných situáciách. Je rozpracovaná na kompetenčnom základe, čo zaručuje vysokú
mieru schopnosti aplikácie matematických poznatkov v praxi.
Informatická výchova podobne ako matematika rozvíja myslenie ţiakov, ich schopnosť
hľadať riešenia problémových úloh a overovať ich s pouţitím IKT. Systematické základné
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vzdelanie v oblasti informatiky a vyuţitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príleţitosť všetkým
ţiakom na 1. stupni získať základnú digitálnu gramotnosť.
Cieľom učebného predmetu Matematika na 1. stupni je rozvoj tých schopností ţiakov,
pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie a aplikáciu poznatkov. Na
dosiahnutie tohto cieľa majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód
zodpovedajúcich veku ţiakov.
Ciele:
 veku primerané presné pouţitie materinského a odborného jazyka, tabuliek, grafov
a diagramov
 v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov
spamäti, písomne aj na kalkulačke, rozvíjať numerické zručnosti ţiakov
 na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie ţiakov v rovine a priestore
 riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou,
rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie
 spolu s ostatnými učebnými predmetmi podieľa sa na primeranom rozvíjaní schopností
ţiakov pouţívať prostriedky IKT k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloţeniu informácií
 viesť ţiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa
 systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce ţiakov podporiť
a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti ţiakov
Cieľom informatiky na 1. stupni je zoznámenie sa s počítačom a moţnosťami jeho vyuţitia
v kaţdodennom ţivote, prostredníctvom aplikácií primeraných veku majú ţiaci získať
základné zručnosti v pouţití počítača. Vyuţitím vhodných tém z ostatných predmetov sa ţiaci
zoznámia s moţnosťami kreslenia, trénovania počítania, písania a ďalšími najtypickejšími
druhmi aplikácií. V predmete informatika sa ţiaci pripravujú na pochopenie základných
pojmov a mechanizmov pri riešení rôznych problémov pomocou IKT. Ţiaci sa naučia
vyuţívať nástroje internetu na komunikáciu, na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských
problémov, na získavanie sprostredkovaných informácií. Ţiaci získajú základy algoritmického
myslenia a schopnosť uvaţovať nad riešením pomocou IKT.
Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na 5
tematických okruhov:
 Informácie okolo nás
 Komunikácia prostredníctvom IKT
 Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
 Princípy fungovania IKT
 Informačná spoločnosť
Vzdelávacia oblasť – Človek a príroda
Príroda a človek sú dve navzájom prepojené súčasti nášho ţivota, ktoré zaujímajú
ţiakov uţ od predškolského veku. Ţiaci si uvedomujú priestor okolo seba, prírodu, ľudí,
kultúru a to všetko vo vzájomnom vzťahu. V tomto veku sú ţiaci prirodzene zvedaví,
zaujímajú sa o svet okolo seba a o jeho fungovanie, hľadajú príčiny fungovania, skúšajú
a učia sa pri tom. Postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami v súlade
s prírodným poznaním je umoţnené v tomto stupni vzdelávania takým spôsobom, ktorý
u ţiaka rozvíja aj procesuálnu stránku samotného poznávacieho procesu. Dôleţité je, aby ţiak
vnímal zmeny vo svojom okolí, rozumel im a snaţil sa ich vysvetliť. Vzdelávacie činnosti sú
zamerané na podnecovanie poznávacej zvedavosti a skúmanie javov a udalostí, ktoré sú
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spojené so samotným a jeho bezprostredným ţivotným prostredím. Vyučovanie je postavené
na pozorovacích a výskumných aktivitách.
Dôleţitým cieľom je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného
prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo schopné samostatne sa orientovať
v informáciách a vedieť ich spracovať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho
kognitívna úroveň. Viesť ţiakov k efektívnemu vyuţívaniu látok, ktoré príroda ľuďom
poskytuje, umoţniť poznanie fungovania ľudského tela a zdravý ţivotný štýl a viesť
k aktívnej ochrane vlastného zdravia, rozvíjať emotívne poznávanie, pozorovanie
a hodnotenie javov z rodnej krajiny, ale aj širšieho okolia svojho regiónu a celej krajiny,
podporovať schopnosť ţiakov rozprávať o svojom rodnom kraji, pričom vyuţívajú poznatky
zo svojich pozorovaní a skúseností, porozprávať o významných historických udalostiach.
Postupné objavovanie sveta ţiakmi je predmetom 2 učebných predmetov – prírodovedy
a prvouky – prírodovedná zloţka predmetu.
Vzdelávacia oblasť – Človek a spoločnosť
Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť obsahuje problematiku spojenú s postupným
utváraním predstáv o priestore – bezprostredné miesto ţivota a čase – ročné obdobie,
historické obdobie. Ţiaci sa oboznamujú so spoločenským prostredím. Všímajú si svoje
okolie, ľudí, kultúru, históriu, a to všetko vo vzájomných väzbách. Vytvára sa v nich záujem
o krásy prírody, aj ľudské diela v blízkom či vzdialenejšom okolí. V tomto veku sú ţiaci
prirodzene zvedaví, hľadajú príčiny fungovania spoločnosti. Postupné oboznamovanie sa so
spoločenskými javmi sa realizuje spôsobom, ktorý u ţiakov rozvíja aj procesuálnu stránku
objavovania a skúmania. Dôleţité je, aby ţiak vnímal zmeny vo svojom okolí, pochopil ich
a snaţil sa ich vysvetliť.
Okrem samotného skúmania javov v prírode, ţiaci tým, ţe cestujú so svojimi rodičmi,
všímajú si priestor okolo seba. Prebudenie záujmu o krásy prírody a zaujímavé ľudské
výtvory je podporené učením sa zaujímavým spôsobom o vlasti vo vlastivede.
Vzdelávacie činnosti sú zamerané na podnecovanie poznávacej zvedavosti a skúmanie
javov a udalostí, ktoré sú spojené so samotným a jeho bezprostredným ţivotným prostredím.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách.
Postupné objavovanie sveta ţiakmi je predmetom nielen vlastivedy, ale aj prvouky –
spoločenskovedná časť. Vytvorenie spoločného predmetu, spájajúceho prírodovednú
a spoločenskovednú zloţku, však podporuje také tematické aktivity, v ktorých sa rozvíjajú
vedomosti a spôsobilosti v oboch vzdelávacích oblastiach.
Vzdelávacia oblasť – Človek a hodnoty
Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného, duchovného
a sociálneho rozmeru ţiakov. Napomáha im k postupnému vytváraniu ich hodnotovej
orientácie tak, aby raz ako dospelí boli prínosom pre ľudské spoločenstvo.
Cieľom
vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou
a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť
a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba
s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale záţitkovým učením účinne podporuje
pochopenie a zvnútornenie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je
s nimi v súlade. Pripravuje ţiakov pre ţivot v zmysle, aby raz ako dospelí prispeli
k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi
spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v povinne voliteľných predmetoch
etická výchova alebo náboţenská výchova.
Súčasťou vzdelávacej oblasti je: etická výchova
17

náboţenská výchova – katolícka
náboţenská výchova – evanjelická
Učebné osnovy náboţenskej výchovy sú predmetom schvaľovania Konferencie biskupov
Slovenska v zmysle zmluvy s Vatikánom.
Povinne voliteľný predmet etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu
k prosociálnosti, ktorá sa odráţa v morálnych postojoch a v regulácii správania ţiakov.
Primárny je rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Súčasťou je aj rozvoj
sociálnych zručností – otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných, podpora
mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania.
Povinne voliteľný predmet náboţenská výchova formuje v človeku náboţenské
myslenie, svedomie, náboţenské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboţenského
myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.
Vzdelávanie v tejto oblasti vedie ţiakov k:
 sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu
 hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, rozlišovaniu dobra od zla
 spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov prosociálneho správania
primeraného veku
 spoznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov
 zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt, postojov a sociálnych noriem
 rozvíjaniu sociálnych zručností
 formovaniu spoločenstva ţiakov
 rozvíjaniu a reflexii v otázkach Boha, významu sveta, zmyslu a hodnoty ţivota
a noriem pre konanie človeka a dávaniu odpovede na základe zjavenia a viery v cirkvi
 oboznamovaniu so skutočnosťou viery a s posolstvom, na ktorom sa viera zakladá
a napomáhaniu prostredníctvom uvaţovania rozumom zdôvodniť vieru
 prijímaniu osobných rozhodnutí vo vzťahu k iným konfesiám a náboţenstvám,
k svetonázorom a ideológiám a podpore pochopenia a tolerancie voči rozhodnutiam
iných
 motivácii k osobnému náboţenskému ţivotu a k zodpovednému konaniu v cirkvi
a v spoločnosti
Vzdelávacia oblasť – Človek a svet práce
Oblasť Človek a svet práce zahŕňa návrhy pracovných činností a technológií, ktoré by
mali viesť ţiakov k získaniu základných zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti
a prispievať k úcte k práci. Do vzdelávacej oblasti patrí učebný predmet pracovné
vyučovanie, ktoré sa zameriava na praktické pracovné návyky a dopĺňa celé základné
vzdelávanie o dôleţitú zloţku nevyhnutnú pre uplatnenie sa človeka v ďalšom ţivote
a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou.
Je zaloţená na tvorivej spolupráci ţiakov.
Obsahom predmetu pracovné vyučovanie je tvorivé vyuţitie technických materiálov,
základy konštruovania, stravovanie a príprava jedál, starostlivosť o ţivotné prostredie, ľudové
tradície a remeslá.
Vzdelávacia oblasť – Umenie a kultúra
Vzdelávacia oblasť rozvíja ţiakovo povedomie vlastnej kultúrnej identity, jeho vlastné
kultúrno-historické vedomie, schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr uţ aj na
1. stupni, kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť a tvorivosť.
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V primárnom stupni výchovy a vzdelávania nadväzuje na spontánne detské aktivity
a prípravu v predprimárnom stupni. Ţiak sa učí vyuţívať základné kultúrne nástroje na
kultivovanú komunikáciu, postupne rozlišovať rôzne súčasti kultúry – umenie, veda,
náboţenstvo, šport. Učí sa vyjadrovať svoje estetické záţitky z vnímania z umeleckých diel,
chápať význam estetickej činnosti v kaţdodennom ţivote, chápať význam umenia v ţivote
jednotlivca a spoločnosti. Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne dedičstvo regiónu, národa
a štátu. Učí sa chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok. Získava vedomosti
o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre. Rozvíjajú sa ţiakove interkultúrne kompetencie pre
komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr.
Obsah vzdelávacej oblasti je zameraný prakticky aj teoreticky. V primárnom
vzdelávaní rozvíja hlavne zručnosti v práci s umeleckými prostriedkami a s kultúrnymi
nástrojmi na základe záţitku zo samotného tvorivo-vyjadrovacieho procesu ţiaka.
Vzdelávacia oblasť rozvíja osobnostné, kognitívne, komunikačné a občianske kompetencie.
Pretoţe ţiak je komplexnou osobnosťou a nie je moţné rozvíjať jeho kompetencie izolovane,
jednotlivé kompetencie sa rozvíjajú cez viaceré témy. Vyjadrovacie procesy umení
v integrovanej forme zapájajú zmyslové, citové a motorické zloţky, spolu s predstavivosťou,
fantáziou a racionálnym myslením. Od ţiaka sa očakávajú najmä autentické a tvorivé riešenia
úloh.
Spôsobilosť vnímania a pouţívania základných vyjadrovacích prostriedkov
a kompozičných princípov, kreatívneho vyjadrovania svojich myšlienok, skúseností a emócií
rozvíjame prostredníctvom vybraných médií výtvarného, hudobného, dramatického prejavu,
písaného a hovoreného slova.
Oblasť je v primárnom stupni realizovaná prostredníctvom povinných predmetov výtvarná
výchova a hudobná výchova.









Cieľ vzdelávacej oblasti je, aby ţiak:
dokázal chápať význam umenia a estetickej činnosti a faktorov v kaţdodennom ţivote
získal poznatky o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre
mal povedomie vlastnej kultúrnej identity a kultúrno-historického povedomia
rozlišoval hlavné umelecké druhy, opisoval svoje estetické záţitky z vnímania
umeleckých diel
rešpektoval a toleroval hodnoty iných kultúr, mal základné interkultúrne kompetencie
pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr
primerane veku si vytváral vlastné názory a postoje – uplatňoval kritické myslenie
k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám
dokázal tvorivo vyjadrovať svoje predstavy a myšlienky vybranými prostriedkami
výtvarného umenia, hudby, písaného a hovoreného slova, pohybového gesta

Vzdelávacia oblasť – Zdravie a pohyb
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby
celoţivotnej starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Hlavným
predmetom je telesná a športová výchova. Témami o starostlivosti o zdravie prispievajú aj
predmet prírodoveda a etický výchova. Zameranie telesnej a športovej výchovy v primárnom
vzdelávaní je dominantne zamerané na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa
prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti.
Telesná a športová výchova poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti
pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu
ţiakov, k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú
funkciu v procese edukácie.
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Telesná a športová výchova vyuţíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré
prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú a jemnú motoriku.
prostredníctvom pohybu pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav ţiakov.
Cieľom je:
 podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti
 podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu ţiakov pri pohybových aktivitách
 formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám a športu
 kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne drţanie tela
 podporovať vytváranie optimálneho rozvoja zdravotne orientovanej zdatnosti
 podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie
 uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti
Hlavným cieľom telesnej a športovej výchovy je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne
gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť
a radostné preţívanie pohybovej činnosti.
Základné okruhy sú:
 základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
 manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
 kreatívne a estetické pohybové činnosti
 psychomotorické cvičenia a hry
 aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Prierezová téma – Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke –
DOV
V kaţdodennom ţivote sa ţiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci,
korčuliari, kolobeţkári, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch MHD a pod. okrem pozitívnych
stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Základné vedomosti, zručnosti
a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti
najmä prostredníctvom školy.
Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania
ţiakov základnej školy. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v škole je
postupne deti pripraviť na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov a cyklistov.
Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detskom dopravnom ihrisku
alebo bezpečných miestach v okolí školy.
Ciele výchovy zahŕňajú oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú. Ciele sú zostavené
v zmysle týchto kritérií:
 pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými
právnymi predpismi
 sformovať
si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej
zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke
 uplatňovať si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne
záväzných predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci, spolujazdec.
 spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti
a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom ţivote
 schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdu na bicykli
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 schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy na bicykli v cestnej
premávke
 pochopiť význam technického stavu a údrţbu vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej
premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údrţby bicykla
 uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich
bezpečnosť cestnej premávky.
Dopravná výchova sa bude realizovať nasledovným spôsobom:


DOV 1:

Všeobecné záväzné právne predpisy o doprave.



DOV 2:

Morálna a právna zodpovednosť účastníkov cestnej premávky.



DOV 3:

Ohľaduplnosť účastníkov cestnej premávky.



DOV 4:

Bezpečné správanie sa účastníkov cestnej premávky (chodec, cyklista,

korčuliar, ...).



DOV 5:

Prostredie na komunikácii počas premávky, schopnosť vyhodnotiť

rôzne situácie v praktickom ţivote.


DOV 6:

Schopnosť orientovať sa v krízových, nebezpečných situáciách.



DOV 7:

Zásady činnosti pri dopravnej nehode.



DOV 8:

Poskytnutie prvej pomoci – povinnosť kaţdého občana.



DOV 9:

Vplyv negatívnych faktorov ovplyvňujúcich kondíciu vodiča – únava,

spánok, alkohol.


DOV 10: Vplyv technického stavu dopravných prostriedkov na bezpečnosť
cestnej premávky.



DOV 11: Dopravné značky a zariadenia.



DOV 12: Význam dopravného značenia.



DOV 13: Technika jazdy na bicykli, bezpečnosť počas cesty do a zo školy.



DOV 14: Výhody a efektívnosť vyuţitia internetu, multimédií vo výučbe.

Prierezová téma – Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR
Prierezová oblasť osobný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál ţiakov, poskytuje
ţiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný ţivot. Znamená to nielen študijný rozvoj
ţiakov, ale aj rozvíjanie jeho osobnostných a sociálnych spôsobilostí. Aby ţiak získal kvalitné
vzdelanie, k tomu je potrebné, aby si uţ od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu,
spoznával sám seba, spoznával svoje silné aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru,
naučil sa prevziať zodpovednosť za svoje konanie, osobný ţivot a sebavzdelávanie. V tejto
súvislosti je potrebné, aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory,
potreby a práva ostatných. Dôleţité je, aby prierezová téma podporovala u ţiakov rozvoj
schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov – šikanovanie, agresivita,
uţívanie návykových látok. Cieľom je, aby ţiak získaval a udrţal si osobnostnú integritu,
pestoval kvalitné medziľudské vzťahy. V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj
vzdelávanie k ľudským právam, ale aj rodinnej výchove.
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Prierezová téma má najviac priestoru v predmete etická výchova. Nevyhnutné
je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových
situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.
Osobnostný a sociálny rozvoj sa bude realizovať nasledovným spôsobom:
OSR 1: Sebareflexia – poznávam a váţim si sám seba.
OSR 2: Poznám svoje klady aj nedostatky; vyuţívam svoj potenciál.
OSR 3: Sebaregulácia – zodpovednosť za svoje konanie.
OSR 4: Asertivita – viem slušne povedať svoj názor.
OSR 5: Skutočné hodnoty v ţivote človeka + kritické myslenie.
OSR 6: Zásady psychohygieny človeka.
OSR 7: Kreativita, fantázia, tvorivosť.
OSR 8: Pozitívne hodnotenie druhých – viem pochváliť kamaráta a tešiť sa z jeho úspechu.
OSR 9: Prejavujem vďačnosť, sympatie, nadšenie, dôveru, radosť, dobroprajnosť, prianie,
uznanie a optimizmus.
OSR 10: Spolupráca – pracujem v tíme.
OSR 11: Slušne komunikujem – verbálne aj neverbálne.
OSR 12: Uznávam mravné hodnoty a správam sa slušne.
OSR 13: Aj ja som súčasť rodiny – výhody a povinnosti.
OSR 14: Nediskriminujem ľudí podľa pohlavia, veku, rasy či náboţenstva.
OSR 15: Viem sa správne rozhodnúť.
Prierezová téma – Environmentálna výchova – ENV
Environmentálna výchova je prierezová téma, ktoré sa prelína všetkými učebnými
predmetmi, ale najmä prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním a etickou
výchovou.
Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti ţiaka tak, ţe nadobudne schopnosť chápať,
analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho ţivotným prostredím vo svojom okolí,
pričom zároveň chápe potrebu ochrany ţivotného prostredia na celom svete. Dôleţité je, aby
ţiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môţu pomáhať ţivotnému prostrediu
jednoduchými činnosťami – chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim
zvieratám, ale aj k zvieratám v prírode.
Environmentálna výchova sa bude realizovať nasledovným spôsobom:
ENV 1:

Poznávame organizmy okolo nás.

ENV 2:

Činnosti človeka ohrozujúce biodiverzitu na Zemi.

ENV 3:

Chránené rastlinné a ţivočíšne druhy v našom okolí.

ENV 4:

Význam (funkcia) lesa pre človeka (zdravotná, psychohygienická, estetická,
produkčná, ...).
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ENV 5:

Význam (funkcia) lesa pre krajinu (produkčná – O2; regulačná – teplota, vlhkosť,
vietor, vodný reţim, hluk; protierózna, ochranná – pre organizmy).

ENV 6:

Ekologické následky nadmernej ťaţby pralesov (pľúca Zeme).

ENV 7:

Význam pôdy pre ţivot na Zemi.

ENV 8:

Pôda ako obnoviteľný zdroj.

ENV 9:

Význam pôdnych organizmov (pôdne baktérie, huby, bezstavovce, drobné
stavovce).

ENV 10: Negatívny dopad poľnohospodárskej intenzifikácie na kvalitu pôdy.
ENV 11: Ekologické poľnohospodárstvo verzus moderné poľnohospodárstvo.
ENV 12: Ovzdušie a jeho význam pre ţivé organizmy vrátane človeka.
ENV 13: Ozón ako nevyhnutná zloţka ovzdušia.
ENV 14: Znečisťovanie ovzdušia ako dôsledok ľudskej činnosti (petrochemický priemysel,
chemický priemysel, tepelné elektrárne, dopravy, freóny, ...).
ENV 15: Negatívne dôsledky znečistenia ovzdušia na zdravotný stav človeka a iných
organizmov.
ENV 16: Príčiny vzniku kyslého daţďa a jeho vplyv na biosféru, pedosféru a hydrosféru.
ENV 17: Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie.
ENV 18: Alternatívne zdroje energie a význam ich vyuţitia (slnečná, veterná, vodná,
geotermálna energia, energia biomasy).
ENV 19: Význam a dôleţitosť kaţdodenného šetrenia energie (domácnosť, škola, ...).
ENV 20: Voda ako základ a nevyhnutnosť ţivota na Zemi.
ENV 21: Pitná, úţitková a odpadová voda – ako s ktorou hospodáriť?
ENV 22: Problémy zásobenia pitnou vodou v niektorých krajinách sveta – dôvod na
ochranu a šetrenie vôd.
ENV 23: Príčiny a následky znečistenia povrchovej a podpovrchovej vody.
ENV 24: Odpad ako produkt ľudskej činnosti (druhy odpadu).
ENV 25: Spôsoby

likvidácie

odpadu

–

spaľovanie,

skladovanie,

recyklácia,

kompostovanie,...
ENV 26: Odpady a ich negatívny vplyv na kvalitu ţivotného prostredia.
ENV 27: Výstavba a jej vplyv na kvalitu ţivotného prostredia a estetický ráz krajiny.
ENV 28: Význam zachovania prírodného prostredia v okolí ľudských obydlí.
ENV 29: Urbanizácia – ţivot v meste a na dedine.
ENV 30: Význam chránených území Slovenska (NP, CHKO, NPR, CHÚ, PP, ...).

23

Prierezová téma – Mediálna výchova – MDV
Jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje
a správanie jedinca sú médiá. Osvojenie schopnosti kompetentného zaobchádzania s médiami
je cieľom mediálnej výchovy.
Cieľom je, aby ţiaci:
 lepšie porozumeli pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom
orientovali
 dokázali posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné,
pozitívne formujúce ich osobnostný a profesionálny rast
 dokázali si uvedomiť negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snaţiť sa ich
zodpovedným prístupom eliminovať
 vedeli tvoriť mediálne produkty
Mediálna výchova sa bude realizovať nasledovným spôsobom:
MDV 1:

Druhy médií a ich fungovanie.

MDV 2:

Pozitívne a negatívne vplyvy médií na ţivot mladého človeka.

MDV 3:

Vplyv médií na ľudí vyššieho veku.

MDV 4:

Vplyv násilia v médiách na vývin dieťaťa.

MDV 5:

Vplyv sexuality v médiách na vývin dieťaťa.

MDV 6:

Ľudská dôstojnosť a médiá.

MDV 7:

Aktívne vyuţitie médií v procese komunikácie.

MDV 8:

Realita ţivota a mediálna realita.

MDV 9:

Sloboda výberu mediálnych produktov.

MDV 10:

Nahrádzanie mediálneho konzumu alternatívnou zmysluplnou činnosťou
(stretnutia s priateľmi, výlety do prírody, šport, hobby...).

MDV 11:

Produkcia vlastných mediálnych príspevkov.

MDV 12:

Právo ľudí na slobodu vyjadrovania.

MDV 13:

Právo človeka na slobodný prístup k informáciám.

MDV 14:

Internet ako pomocník v procese vzdelávania.

MDV 15:

Internet ako únik do virtuálnej reality.

MDV 16:

Uniformizácia spôsobená nepochybnou dominanciou jedného jazyka a jednej
kultúry v nových médiách.

MDV 17:

Médiá ako nástroj propagácie demokratických zmien.

MDV 18:

Médiá ako nástroj hrozby aktivít iniciujúcich etnickú nenávisť.

Prierezová téma – Multikultúrna výchova – MUV
Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské
kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunaţívali príslušníci rôzneho etnického, národného,
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náboţenského a kultúrneho pôvodu. Jedným z trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť
kultúr na Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr
a sebakultúr. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné
spolunaţívanie rôznych skupín obyvateľstva, ale vţdy bola a dodnes je poznačená
predsudkami, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie.
Ţiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom ţivote
vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktov
s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení a aby boli
schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí.
Cieľom je preto výchovné pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných
kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj
tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti.
Multikultúrnu
výchovu
moţno
prirodzene
začleniť
do
humanitných
a spoločenskovedných predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy však moţno v obsahovej
a metodickej rovine či pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v prírodovedných
predmetoch či pri výučbe materinského jazyka a anglického jazyka.
Multikultúrna výchova sa bude realizovať nasledovným spôsobom:
MUV 1: Úloha jednotlivých kultúr v historickom kontexte, ich diferencovaný a pritom
sociálne rovnocenný vklad do svetovej kultúrnej histórie.
MUV 2:

Vzťah našej kultúry s inými kultúrami a ich vzájomné ovplyvňovanie.

MUV 3:

Vplyv kultúr národnostných menšín na kultúru slovenského národa.

MUV 4:

Prekonávať egocentrický pohľad na svet.

MUV 5:

Tolerancia a empatia k iným kultúram.

MUV 6:

Prírodné a ţivotné podmienky ovplyvňujú kultúru národa.

MUV 7:

Svetové prírodné a historické klenoty zapísané do zoznamu UNESCO.

MUV 8:

Migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr.

MUV 9:

Pozitívny a negatívny vplyv zahraničnej hudby a filmov na mládeţ.

MUV 10: Chápanie multikultúrnych vzťahov a súvislostí pomocou literatúry, čítania a
výtvarného umenia.
MUV 11: Deň boja proti rasizmu.
MUV 12: Udrţiavanie svojej kultúry, zvykov a tradícií.
MUV 13: Pestovanie hrdosti na svoj národ a kultúru - výchova k národnému sebavedomiu.
MUV 14: Efektívne vyuţívanie voľného času, telesný a kultúrny rozvoj osobnosti.
MUV 15: Poznatky z telesnej kultúry - zásady kultúrneho správania na športových súťaţiach
v úlohe diváka, poslanie olympijského hnutia.
MUV 16: Formovanie kultúrnych vzťahov človeka k človeku a k svetu.
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MUV 17: Uznávať a zabezpečovať práva dieťaťa, bez diskriminácie akéhokoľvek druhu
a bez ohľadu na rasu, farbu, pohlavie, jazyk, náboţenstvo, politické alebo iné
presvedčenie.
Prierezová téma – Ochrana ţivota a zdravia – OŢZ
Ochrana ţivota a zdravia sa v základnej škole realizuje prostredníctvom učebných
predmetov Štátneho vzdelávacieho programu. Téma sa realizuje aj prostredníctvom
didaktických hier. V rámci témy sa aplikuje učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou povinného
učiva ochrany človeka a prírody. Ochrana ţivota a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti
a schopnosti ţiakov zamerané na ochranu ţivota a zdravia v mimoriadnych situáciách.
Podobne pri pohybe a pobyte v prírode, ktoré môţu vzniknúť vplyvom nepredvídaných
skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.
Cieľom spoločnosti je pripraviť kaţdého jednotlivca na ţivot v prostredí, v ktorom sa
nachádza. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých
vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, ţivelnými
pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky
v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu.
Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a ţivota, tieţ
zdravia a ţivota iných ľudí, poskytnúť ţiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické
poznatky, osvojiť si vedomosti a zručnosti.
Prierezovú tému napĺňa obsah:
 riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
 zdravotná príprava
 pohyb a pobyt v prírode
Ochrana ţivota a zdravia sa bude realizovať nasledovným spôsobom:
OŢZ 1:

Vznik mimoriadnych udalostí v prírode a na objektoch.

OŢZ 2:

Významné budovy a ich význam.

OŢZ 3:

Zbrane hromadného ničenia a ich ničivé účinky.

OŢZ 4:

Varovné signály civilnej ochrany a činnosť ţiakov po ich vyhlásení.

OŢZ 5:

Prostriedky individuálnej ochrany jednotlivca.

OŢZ 6:

Zamorenie územia nebezpečnými látkami.

OŢZ 7:

Hygienická očista a ochrana potravín a vody.

OŢZ 8:

Ochrana proti poţiarom.

OŢZ 9:

Zásady starostlivosti o zdravie.

OŢZ 10:

Všeobecné zásady pri poskytovaní prvej pomoci.

OŢZ 11:

Pobyt v prírode a jej ochrana.

OŢZ 12:

Postup ošetrenia jednoduchých poranení.

OŢZ 13:

Významné strediská z hľadiska zdravotnej prevencie a liečenia.

OŢZ 14:

Pohyb v prírode pomocou mapy a buzoly.
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OŢZ 15:

Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich ţivot.

OŢZ 16:

Kolektívna ochrana pred účinkami následkov pri mimoriadnych udalostiach.

Prierezová téma – Regionálna výchova – RLK
Prierezová téma
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí
s prierezovou témou Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá
ţivým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky.
Nakoľko sa vláda Slovenskej republiky zaviazala realizovať Odporúčania na ochranu
tradičnej kultúry a folklóru a Generálnou konferenciou UNESCO bol schválený: Dohovor
o ochrane
nehmotného kultúrneho dedičstva ako aj Dohovor o ochrane a podpore
rozmanitosti kultúrnych prejavov. Vhodnými sa javia najmä učebné predmety výtvarná
výchova, hudobná výchova, literárna a etická výchova, pracovné vyučovanie, prírodoveda
a vlastiveda.
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra sa bude realizovať nasledovným
spôsobom:
RLK 1: Môj rodný kraj
RLK 1 a): Moja rodina.
RLK 1 b): Škola, okolie školy.
RLK 1 c): Obec, v ktorej ţijem (poloha, história a súčasnosť).
RLK 1 d): Rozprávky, príbehy, legendy spojené s históriou obce.
RLK 1 e): Tradičné regionálne zvyky, obyčaje našej obce .
RLK 1 f): Kultúrne pamätihodnosti, monumenty obce.
RLK 1 g): Regionálne múzeum – významné osobnosti regiónu.
RLK 1 h): Prírodné krásy regiónu.
RLK 1 i): Náučné chodníky v regióne
RLK 1 j): Chránené rastliny a ţivočíchy na území regiónu.
RLK 1 k): Umelecké produkty, tradičné ľudovoumelecké remeslá regiónu.
RLK 1 l): Ľudové piesne a tance nášho regiónu.
RLK 2: Objavujeme Slovensko
RLK

2 a): Spoznávanie regionálnej kultúry a najtypickejších prejavov kultúr
iných regiónov Slovenska v oblasti ľudových tradícií.

RLK 2 b): Spoznávanie základných znakov ľudovej kultúry národností

ţijúcich

na Slovensku.
RLK 2 c): Výber z historických, kultúrnych pamätihodností Slovenska (hrady,
zámky, architektúra.
RLK 2 d): Chránené územia na Slovensku.
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RLK

2 e): Ľudové piesne a tance, dramatické a výtvarné umenie, tradičné
ľudovoumelecké remeslá z regiónov Slovenska.

RLK 2 f): Geografické zvláštnosti Slovenska, geografické a prírodné monumenty,
jaskyne a i..

RLK 2 g): Významné osobnosti rôznych oblastí kultúry a histórie Slovenska.
RLK 3: Tradičná ľudová kultúra
RLK 3 a):Domácke a tradičné remeselné výrobky.
RLK 3 b): Tradičné remeslá (ich história).
RLK 3 c): Odev a kroje na dedine.
RLK 3 d): Ústne tradície a prejavy vrátane jazyka (ľudová slovesnosť, nárečia).
RLK 3 e): Interpretačné umenie (ľudové hudba, piesne, tance, hry).
RLK 3 f): Spoločenské praktiky, zvyky.
RLK 3 g): Rituály a slávnostné udalosti.
RLK

3 h): Tradície spojené s náboţenskými sviatkami (napr. vianočné,
veľkonočné a i.).

RLK 3 i): Folklórne tradície (prejavy tradičnej ľudovej kultúry: ústne, herné,
dramatické, spevné, tanečné a hudobné).
Prierezová téma – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TPZ
Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u ţiakov –
komunikovať, argumentovať, pouţívať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať
sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale prácu
v skupine, vytvoriť nejaký produkt. V tejto prierezovej téme je obsah zameraný na
postupnosť jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť vyuţívať
v ostatných predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti, pri prezentácii svojej školy.
Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s pouţitím informačných
a komunikačných technológií.
Prierezová téma Tvorba projektu a prezentačné zručnosti sa bude realizovať nasledovným spôsobom:
TBZ 1: Schopnosť komunikovať
TBZ 2: Schopnosť argumentovať
TBZ 3: Pouţívanie informácií a práca s nimi
TBZ 4: Riešenie problémov
TBZ 5: Spolupráca v skupine
TBZ 6: Prezentácia samého seba
TBZ 7: Prezentácia práce v skupine
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TBZ 8: Riadenie seba
TBZ 9: Riadenie tímu
TBZ 10: Vypracovanie harmonogramu svojich prác
TBZ 11: Získavanie potrebných informácií
TBZ 12: Spracovanie informácií
TBZ 13: Vyhľadanie a pomenovanie problémov
TBZ 14: Utvorenie hypotézy
TBZ 15: Overenie hypotézy
Prierezová téma – Výchova k manţelstvu a rodičovstvu – VMR
Dôleţitou súčasťou osobnostného rozvoja ţiakov na 1. stupni je príprava na
zodpovedné medziľudské vzťahy, manţelstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova
k manţelstvu a rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných
postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami
a etickými normami. Pri realizácii tém je nevyhnutné vychádzať zo ţivotnej reality ţiakov
v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou je taktný a citlivý
prístup pedagóga. Škola môţe vyuţiť aj pomoc alebo sluţby relevantných odborníkov.
Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby si ţiak:
 osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré
ovplyvňujú vývin osobnosti v súčasnosti a budúcnosti
 získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských
vzťahov
 uprednostňoval základné princípy zdravého ţivotného štýlu a nerizikového správania
vo svojom ţivote
Výchova k manţelstvu a rodičovstvu sa bude realizovať nasledovným spôsobom:
VMR 1: Chlapci a dievčatá
VMR 2: Kamarátstvo medzi chlapcami a dievčatami
VMR 3: Biologické rozdiely medzi pohlaviami – prostredníctvom prírodovedy a prvouky
VMR 4: Viem sa rozhodnúť správne
VMR 5: Komunikácia medzi pohlaviami
VMR 6: Spolupráca
VMR 7: Osobitosti pohlaví
VMR 8: Rodina, komunikácia medzi rodičmi, medzi rodičmi a deťmi
VMR 9: Rešpektovanie rodičov vzájomne
VMR 10: Konflikty a ich riešenie
3) VZDELÁVACIE ŠTANDARDY
Jednou z výrazných zmien, ktoré sú súčasťou nového procesu vzdelávania je
dôslednejšie zameranie na výstup zo vzdelávania. Dôleţité je, aby bol jasne sformulovaný
výstup a zdôvodnené zaradenie obsahu vzdelávania. Je to štruktúrovaný popis spôsobilostí.
Vzdelávanie je vtedy úspešné, ak vieme, k akým cieľom podľa poţiadaviek majú ţiaci
dospieť. Preto sa v Štátnom vzdelávacom programe kladie dôraz na formulovanie poţiadaviek
na výstup z jednotlivých tém.
Vzdelávací štandard sa skladá z dvoch častí: - obsahový štandard a výkonový štandard
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Obsahová časť vzdelávacieho štandardu určuje minimálny obsah vzdelávania pre daný ročník
alebo stupeň. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť kompatibilitu minimálneho obsahu
vzdelávania na všetkých školách. Obsahovú časť tvorí učivo, ktoré je všetkými ţiakmi
osvojiteľné.
Učivo je formulované v 4 kategóriách:
 faktuálne poznatky – základný prvok poznania, ktorý ţiaci musia vedieť, aby následne
mohli vedieť v danej disciplíne riešiť problémy
 konceptuálne poznatky - vzájomné vzťahy medzi poznatkami
 situácií – procedurálne poznatky – ako niečo urobiť, metóda skúmania
 metakognitívne poznatky – kognície vo všeobecnosti
Výkonová časť je formulácia výkonov, ktorá určuje, na akej úrovni má ţiak dané minimálne
učivo ovládať a čo má vykonať. Je uvádzaný aktívnymi slovesami, ktoré zároveň vyjadrujú
úroveň osvojenia. Jednotlivé úrovne výstupov sú zamerané na kompetencie – tzn. na
kombináciu vedomostí, zručností a schopností.
Štandardy jednotlivých učebných predmetov sú súčasťou
predmetov pre jednotlivé ročníky.

učebných osnov jednotlivých

4) OSOBITOSTI A PODMIENKY NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE ŽIAKOV SO
ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
V zmysle platnej legislatívy je ţiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
ţiak. ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby.
Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je poţiadavka na úpravu podmienok –
obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov- vo výchove a vzdelávaní pre ţiaka.
Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo
nadania alebo vývinu ţiaka v sociálne znevýhodňujúcom prostredí, ktorých zohľadnenie
mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností, osobnosti,
ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.
Ţiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je :
a) ţiak so zdravotným znevýhodnením t.j.
 ţiak so zdravotným postihnutím – mentálnym postihnutím, so sluchovým
postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou
komunikačnou schopnosťou, s autizmom, s viacnásobným postihnutím
 ţiak chorý alebo zdravotne oslabený, ţiak s vývinovými poruchami – poruchou
aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, ţiak s poruchou správania
b) ţiak zo sociálne znevýhodneného prostredia
c) ţiak s nadaním
Na efektívne vzdelávanie a saturáciu potrieb ţiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami je potrebné zabezpečiť:
 včasnú špeciálnopedagogickú, medicínsku diagnostiku, vzdelávanie podľa
individuálneho vzdelávacieho programu, individuálnu a skupinovú prácu, pouţívanie
špeciálnych metód a foriem vyučovania, úpravu vzdelávacieho obsahu, špecifický
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postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov, aplikáciu alternatívnych foriem
komunikácie, úzku spoluprácu s rodičmi a ďalšie, v závislosti od individuálnej potreby
konkrétneho ţiaka, vyplývajúcej z odbornej diagnostiky
 materiálne vybavenie, ktoré zahŕňa špeciálne učebnice – Ferdove pracovné listy pre 1.
– 4. ročník ZŠ, špeciálne vyučovacie pomôcky, kompenzačné pomôcky, úpravu
prostredia
 odborný servis - v našom prípade asistenta učiteľa a ţiaka, školského psychológa,
odborná príprava učiteľa
 finančné zdroje na materiálne pomôcky a plat asistenta
Výchova a vzdelávanie ţiakov so zdravotným znevýhodnením
Vzdelávanie týchto ţiakov prebieha v nešpecializovaných triedach, s vyuţitím
individuálneho vzdelávacieho plánu, ktorý vypracuje triedny učiteľ v spolupráci so
špeciálnym pedagógom. Učiteľ má moţnosť flexibilne prispôsobiť rozsah a štruktúru hodiny
zohľadňujúc momentálny psychický stav ţiaka.
Základné podmienky vzdelávania ţiakov so zdravotným znevýhodnením v beţných
nešpecializovaných triedach
 zabezpečiť odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky
zodpovedajúce individuálnym potrebám ţiaka
 zabezpečiť systematickú spoluprácu so školským zariadením výchovného poradenstva
a prevencie
 vypracovať individuálny vzdelávací program, za ktorý zodpovedá triedny učiteľ
v spolupráci s vyučujúcim daného predmetu, školským pedagógom a školským
zariadením výchovného poradenstva a prevencie
 v rámci vyučovania zabezpečiť moţnosť individuálnej práce so ţiakom
 vyuţiť moţnosť asistenta učiteľa alebo ţiaka
Výchova a vzdelávanie ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Sociálne znevýhodnené prostredie definujeme ako „ prostredie, ktoré vzhľadom na
sociálne podmienky neposkytuje dostatok primeraných podnetov pre kognitívny rozvoj
dieťaťa a nepodporuje jeho efektívnu socializáciu a osobnostný rozvoj“.
Cieľom výchovy a vzdelávania týchto ţiakov je zníţiť alebo odstrániť potenciálne hendikepy,
ktoré vyplývajú z tohto znevýhodnenia tak, aby sa vytvorili podmienky pre efektívne
vzdelávanie a zabezpečil sa ich rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu.
Moţnosti kompenzácie znevýhodňujúceho prostredia v škole:
 prispôsobenie metód
a postupov pri vzdelávaní tak, aby sa eliminovali
a kompenzovali
obmedzenia ţiaka spôsobené znevýhodňujúcim prostredím,
vyuţívanie individuálneho prístupu
 včasné riešenie vzdelávacích problémov, vyuţívanie pomoci asistenta učiteľa a iné
dostupné moţnosti pomoci odborníkov
 motivovanie a vytváranie podmienok pre ţiakov zo SZP a ich rodičov pre pravidelnú
dochádzku na vyučovanie
 príprava aktivít, v ktorých môţu ţiaci prejaviť a uplatniť svoje schopnosti
Vzdelávanie ţiakov zo SZP sa uskutočňuje v beţných triedach spoločne s ostatnými ţiakmi
triedy.
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5) POVINNÉ PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
Realizácia Štátneho vzdelávacieho programu vo výchovno-vzdelávacom procese si
vyţaduje zodpovedajúce personálne podmienky, ktoré by zabezpečili efektívnosť vzdelávania
a vytváranie spolupracujúcich sociálnych vzťahov medzi účastníkmi procesu vzdelávania.
Všetci pedagogickí zamestnanci vyučujúci na 1. stupni spĺňajú kvalifikačné
poţiadavky stanovené zákonom. Preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické
spôsobilosti, ktoré vyuţívajú pri pedagogickej komunikácii, motivácii ţiakov, ich
diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy a udrţaní neformálnej disciplíny,
riadia svoj sebarozvoj a celoţivotné učenie v odbornej oblasti a osobnostnom raste. Ako
súčasť kolektívu sú schopní vzájomnej efektívnej spolupráce, práce v tímoch
a kooperatívneho problémov.
6) POVINNÉ MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ VYBAVENIE
Dôleţitou podmienkou pri realizácii Štátneho vzdelávacieho programu je primerané
materiálno-technické a priestorové vybavenie školy:
 triedy sú vybavené bielymi tabuľami a dataprojektorom
 kaţdý učiteľ má vlastný notebook na prípravu na vyučovanie a na samotné vyučovanie
 učitelia sú prihlásení na portáli www.zborovna .sk – kaţdí učiteľ má svoje osobné
prihlasovacie konto
 k dispozícii sú špeciálne učebne – na jazykovú výchovu a informatiku
 k dispozícii sú učebne s interaktívnymi tabuľami
 máme priestory na aktívne vyuţitie voľného času a relaxáciu
 máme priestory na hromadné stretávanie ţiakov celej školy, tried alebo rodičov
 máme priestory na reprezentačnú činnosť ţiakov – volejbalové a basketbalové ihrisko
a multifunkčné ihrisko, 3 telocvične
 priestory na prípravu učiteľov, ich relaxáciu a uloţenie pomôcok
 priestory pre hygienu, vrátane WC pre ţiakov a učiteľov, spoločné stravovanie
v školskej jedálni
 ďalšie pomocné priestory, ktoré zabezpečujú chod školy
 kaţdý ţiak má k dispozícii vlastnú skrinku na obuv, vrchný odev a osobné veci –
skrinka je uzamykateľná
7) PROFIL ABSOLVENTA PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej,
matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti .Nadobudol základy pre osvojenie
účinných techník učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilosti. Získal predpoklady na to, aby si
váţil sám seba i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať.
Má osvojené základy materinského, štátneho a cudzieho jazyka.
Kľúčové kompetencie absolventa primárneho vzdelávania:
 sociálne komunikačné kompetencie
 vyjadruje sa súvisle, výstiţne a kultivovane písomnou s ústnou formou
primeranou primárnemu stupňu vzdelávania
 dokáţe určitý čas sústredene počúvať, náleţite reagovať, pouţívať vhodné
argumenty a vyjadriť svoj názor
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 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so
spoluţiakmi, učiteľmi, rodičmi a všetkými ľuďmi, s ktorými prichádza do
styku
 rozumie rôznym typom doterajších textov a beţne pouţívaným prejavom
neverbálnej komunikácie a dokáţe na ne adekvátne reagovať
 na základnej úrovni vyuţíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie
 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť
 v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému
textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa
beţných situácii
kompetencie uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti
poznávať v oblasti vedy a techniky
 pouţíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov
v kaţdodenných situáciách a je schopný pouţívať modely logického
a priestorového myslenia a prezentácie
 je pripravený ďalej rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede,
ktoré smerujú k systematizácii poznatkov
kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
 vie pouţívať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní
a učení sa
 ovláda základy potrebných počítačových aplikácií
 dokáţe primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií
 dokáţe adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete
 vie pouţívať rôzne vyučovacie programy
 získal základy algoritmického myslenia
 chápe, ţe je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom
 vie, ţe existujú riziká, ktoré sú spojené s vyuţitím internetu
kompetencia učiť sa učiť sa
 má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich
myšlienkových procesov
 uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov
 vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a vyuţíva vo svojom
učení a v iných činnostiach
 uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok
kompetencia riešiť problémy
 vníma a sleduje problémové situácie v triede, v škole a najbliţšom okolí, vie
rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie
podľa svojich vedomostí
 pri riešení problémov hľadá a vyuţíva rôzne informácie, skúša viaceré
moţnosti riešenia problému, overuje si správnosť riešenia, osvedčené postupy
aplikuje aj na iné podobné situácie
 pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným spôsobom
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 osobné, sociálne a občianske kompetencie
 má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere
 uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo vyuţíva ich moţnosti
 uvedomuje si dôleţitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s aktívnym
trávením voľného času
 dokáţe primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov
 uvedomuje si, ţe má svoje práva a povinnosti
 má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v tíme
 dokáţe prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi
 uvedomuje si význam sociálno-emočnej klímy v triede
 svojím konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom
 kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
 dokáţe sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti
prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov
 dokáţe pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie
prostriedky
 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie v jeho ţivote
 cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície
 rešpektuje vkus iných, dokáţe vyjadriť svoj názor a vkusový postoj
 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku
človeka
 pozná beţné pravidlá spoločenského kontaktu
 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám
 má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných
kultúr

8) HODNOTENIE VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV PRÁCE ŽIAKOV
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde
má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudenie do ďalšej práce,
návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie
vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri hodnotení pristupujeme ku kaţdému ţiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky
detí medzi sebou, ale hodnotíme kaţdého ţiaka podľa jeho moţností a schopností. Snahou
kaţdého učiteľa je pozitívne hodnotenie, ktoré má veľký motivačný charakter. Ţiakov
postupne vedieme k tomu, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale dokázali ohodnotiť aj výkon
svojho spoluţiaka.
Vyučujúci sa riadia Metodickým pokynom 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej
školy, ako aj pokynmi schválenými pedagogickou radou.
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Budeme dbať o to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali ţiakov na
úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií,
prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj ţiaka. Pri hodnotení učebných výsledkov
ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy moţný vplyv
zdravotného znevýhodnenia ţiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie
spôsobilostí od hodnotenia správania.
Hodnotenie a klasifikácia jednotlivých vyučovacích predmetov je podrobnejšie
rozpracované v učebných osnovách daných predmetov.
Vzdelávanie ISCED 1 je ukončené testovaním TEST 5 – prebieha v mesiaci
november.
9)PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ
Nevyhnutnosťou pre realizáciu ŠVP je zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného reţimu a
odpočinku ţiakov a učiteľov, vhodného reţimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia,
zdravého prostredia učební a ostatných priestorov školy podľa platných noriem(svetlo, teplo,
hlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a
pracovného nábytku).
Pri organizovaní výletov, exkurzií, výcvikov, ako aj iných súčastí výchovno-vzdelávacej
činnosti (škola v prírode, plavecký výcvik, vychádzka...) má škola vypracovanú samostatnú
smernicu, ktorá vychádza z platnej legislatívy najmä vyhlášky o základne škole, vyhlášky o
škole v prírode, smernici o plaveckom výcviku), dôleţitou podmienkou je informovaný súhlas
zákonného zástupcu ţiaka.

c) ISCED 2 (II. stupeň)

Stupeň vzdelania:

ISCED 2

Dĺţka štúdia:

5 rokov

Vyučovací jazyk:

slovenský

Študijná forma:

denná

Druh školy:

štátna

Druhý stupeň základnej školy tvoria 5. – 9. ročník. Záväzným dokumentom je Štátny
vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy – ISCED 2 – niţšie stredné vzdelávanie.
Štátny vzdelávací program vypracoval Štátny pedagogický ústav.
Štátny vzdelávací program pre 2.stupeň základnej školy – niţšie stredné vzdelávanie – bol
schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6.2.
2015 pod číslom 2015-5129/1758:2-10A0 pre druhý stupeň základné školy s platnosťou od
1.9.2015.
Program niţšieho stredného vzdelávania nadväzuje na primárne vzdelávanie a tvorí
základ na vyššie stredné vzdelávanie. Predpokladom dosiahnutia cieľov niţšieho stredného
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vzdelávania je zaistenie kontinuity a plynulého prechodu z primárneho na niţšie stredné
vzdelávanie. Východiskovým bodom sú tu aktuálne znalosti ţiaka, predbeţné vedomosti
nadobudnuté v primárnom vzdelávaní. Tie sú rozvíjané podľa jeho reálnych moţností tak,
aby dosiahol pevný základ pre jeho budúci akademický a sociálny úspech. Program je
zaloţený na princípe postupu od známeho k neznámemu pri nadobúdaní skúseností
z pozorovania a zaţitia aktivít a udalostí, ktoré sú spojené so ţivotom dieťaťa.
Základom niţšieho stredného vzdelávania je interdisciplinárny –
medzipredmetový prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí ţiakov a rozvoj ich
analytických a kritických schopností. Nevyhnutnou súčasťou cieľov niţšieho stredného
vzdelávania je vypestovať u ţiakov zodpovednosť za vlastné učenie sa a poskytnúť im
príleţitosti objaviť a rozvinúť ich schopnosti v súlade s ich reálnymi moţnosťami, aby získal
podklad pre optimálne rozhodnutie o ďalšom – vyššom strednom vzdelávaní. Vzdelávanie na
2. stupni je organizované tematicky s prirodzeným začlenením integratívnych predmetových
prvkov. Tým sa vytvára základ pre vyššie stredné vzdelávanie. Súčasťou je aj korekcia
prípadných znevýhodnení – zdravotných, sociálnych a učebných. Dôleţité je aj rozpoznanie
a podchytenie špecifických potrieb, záujmov a schopností ţiaka. Obzvlášť dôleţité je aj
podchytenie ţiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.
Hodnotenie ţiakov je postavené na plnenie konkrétnych a splniteľných úloh, je
zaloţené prevaţne na diagnostikovaní a uplatňovaní osobného rozvoja ţiaka. Kaţdý ţiak musí
mať moţnosť zaţívať úspech a musí vedieť, ţe chyby a ich odstraňovanie tieţ pomáhajú k
jeho rozvoju.
1. CIELE NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO VZDELÁVANIA
Vo vzdelávaní na druhom stupni základnej školy je potrebné najmä:
 rozvíjať u ţiakov funkčnú gramotnosť a kritické myslenie;
 umoţňovať kaţdému ţiakovi v rámci výučby nadobúdanie kompetencií vlastnou
činnosťou a aktivitami zameranými aj na objavovanie a vytváranie nových významov;
 motivovať ţiakov k zodpovednosti a záujmu o vlastné vzdelávacie výsledky
prostredníctvom ich aktívneho zapojenia do procesu vzdelávania;
 viesť ţiakov k vyuţívaniu efektívnych stratégií učenia sa (učiť sa učiť);
 poskytovať kaţdému ţiakovi príleţitosť objaviť a rozvinú svoje schopnosti v súlade
s reálnymi moţnosťami, aby tak získal podklad pre optimálne rozhodnutie o svojom
ďalšom vzdelávaní;
 sprostredkovať dostatok príleţitostí na osobnostný rozvoj kaţdého ţiaka;
 rozvíjať u ţiakov sociálne kompetencie s dôrazom na kultivovanú komunikáciu a
spoluprácu;

viesť ţiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a
rešpektovaniu práv iných ľudí
Hlavným cieľom niţšieho stredného vzdelávania je, aby ţiaci nadobudli:
 primerane veku rozvinuté kľúčové kompetencie, zmysluplné základné vedomosti
a znalosti a vy pestovaný základ záujmu o celoţivotné učenie sa
 jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva
 záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti
Zámermi niţšieho stredného vzdelávania sú tieto očakávania od ţiaka:
 osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou
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mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy
osvojenie si a vyuţívanie efektívnych stratégií učenia sa
nadobudnúť primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce
mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu

Ďalším cieľom je:
 poskytnúť ţiakom bohaté moţnosti vedeného skúmania ich najbliţšieho kultúrneho
a prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem
skúmať svoje okolie
 umoţniť ţiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové moţnosti a osvojiť si
základy spôsobilosti učiť sa učiť a poznávať seba samého
 podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti ţiakov kriticky a tvorivo myslieť
prostredníctvom
získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením
problémov
 vyváţene rozvíjať u ţiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť
a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie
 podporovať rozvoj interpersonálnych
a intrapersonálnych spôsobilostí, najmä
otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu
vnímavosť a citlivosť k spoluţiakom, učiteľom, rodičom a všetkým ľuďom v okolí
 viesť ţiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí a ich duchovno – kultúrnych
hodnôt
 naučiť ţiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť
zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať
Hlavnými programovými cieľmi niţšieho stredného vzdelávania sú rozvité kľúčové
spôsobilosti – ako kombinácia vedomostí, spôsobilostí a postojov ţiakov na ich úrovni, ktoré
je pre nich dosiahnuteľná.
Kľúčové kompetencie sú:
 komunikačné spôsobilosti
 matematická gramotnosť
 gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií
 spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti – informačno – komunikačné technológie
 spôsobilosti učiť sa učiť sa
 riešiť problémy
 osobné, sociálne a spoločenské spôsobilosti
 spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry
Osvojovanie kľúčových kompetencií je dlhodobým a zloţitým procesom. Ten sa začína uţ
v predprimárnom vzdelávaní, pokračuje v primárnom a sekundárnom vzdelávaní a postupne
sa dotvára v ďalšom priebehu ţivota. Celoţivotne sa rozvíjajúce kompetencie potrebuje kaţdý
jedinec na osobné uspokojenie a naplnenie, na rozvoj kompletnej osobnosti, na aktívne
občianstvo a na uplatnenie sa vo svete práce.
Niţšie stredné vzdelanie ţiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka
ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy
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Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie s doloţkou – Ţiak získal niţšie sekundárne
vzdelanie., ktorá je podmienkou pre ďalšie vzdelávanie na vyššom stupni.
2. VZDELÁVACIE OBLASTI A PRIEREZOVÉ TÉMY
Vzdelávacie oblasti: Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika
príbuzných vyučovacích predmetov. Zabezpečujú nadväznosť a previazanosť obsahu
jednotlivých vyučovacích predmetov patriacich do konkrétnej oblasti. Umoţňujú rozvíjanie
medzipredmetových vzťahov, a tým aj kooperáciu v rámci jednotlivých predmetov.
Obsah tvorí kultúrne dedičstvo a utvára sa na základe kultúrnej tradície, ktorú spoločenstvo
prebralo z minulosti a inovácie, ku ktorým dospelo. Obsahom sú aj najnovšie poznatky, ktoré
nastoľuje súčasný vedecko-technický , hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj spoločnosti.
Patri tam aj sociokultúrne obsahy osobnostného rozvoja ţiaka, jeho ochrany pred negatívnymi
sociálnymi javmi, ochrany zdravia, prírody atď.
Vzdelávacie oblasti majú nadpredmetový charakter. Obsah vzdelávacej oblasti je rozčlenený
do vybraných učebných predmetov. Obsah niţšieho stredného vzdelávania je rozčlenený do 8
vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z definovania obsahu vzdelávania a z kľúčových
kompetencií.
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s informáciami
Príroda a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb

Predmety
Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk
Matematika
Informatika
Fyzika
Biológia
Chémia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Etická výchova
Náboţenská výchova
Technika
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná a športová výchova

Prierezové témy – sa prelínajú vzdelávacími oblasťami. Odráţajú aktuálne problémy
súčasnosti, sú určitým návodom na ich prevenciu a riešenie. Zároveň slúţia aj na prehĺbenie
učiva, zdôraznenie aplikačného charakteru, majú prispieť k tomu, aby si ţiaci rozšírili
rozhľad, osvojili určité postoje, hodnoty a rozhodovanie. Prepájajú rôzne oblasti základného
učiva, prispievajú ku komplexnosti vzdelávania ţiakov.
Prierezové témy:
 Osobnostný a sociálny rozvoj
 Výchova k manţelstvu a rodičovstvu
 Environmentálna výchova
 Mediálna výchova
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 Multikultúrna výchova
 Ochrana ţivota a zdravia
Vzdelávacia oblasť – Jazyk a komunikácia
V jazykovej časti oblasti jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania
komunikatívnych schopností ţiakov, ktoré síce boli deklarované aj v minulosti, ale ich
uskutočňovanie bolo vytláčané tendenciou obsiahnuť pomerne veľkú sumu jazykových
pojmov na vysokej úrovni abstrakcie. Jazyk chápeme ako nástroj myslenia a komunikácie
medzi ľuďmi, čo by sa vo vyučovaní jazyka malo premietnuť do zámerného preferovania
rozvoja komunikatívnych kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým
východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich
špecifické potreby. Výrazne sa posilnil komunikatívno – záţitkový model vyučovacieho
jazyka a naopak oslabila sa tendencia obsiahnuť školskú podobu vednej disciplíny –
lingvistiky. Obsah sa zredukoval v prospech aktivít ţiakov, ktorí majú v čo najväčšom
rozsahu interpretačno – hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými komunitátmi. Najväčší
dôraz sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami,
čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať.
Primárnym v literárnej výchove sa stáva rozvoj schopnosti ţiaka poznávať svet
a zmocňovať sa ho esteticko-umeleckými prostriedkami. Obsahové osnovanie predmetu
smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií – súboru vedomostí, zručností, hodnôt
a postojov zameraných na príjem umeleckého textu, jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie.
Najdôleţitejším prvkom je sústredenie dôrazu na čítanie ako všestranné osvojovanie
umeleckého textu. Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, ktoré ďaleko presahujú
aspekt technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu.
Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára
predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom ţivote.
Jazyk sa chápe ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie
a profesionálnej realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov.
Cudzí jazyk – anglický jazyk a nemecký jazyk – naopak prispievajú k pochopeniu
a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť skúsenosti sprostredkovanej
slovenským jazykom. poskytuje jazykový základ a predpoklad pre komunikáciu ţiakov
v rámci Európskej únie. Umoţňuje poznávať odlišnosti v spôsobe ţivota ľudí v anglicky
a nemecky hovoriacich krajinách a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytuje prehĺbenie
vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvára podmienky pre
spoluprácu so školami v týchto krajinách.
Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa realizuje vo vzdelávacích
predmetoch – slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk
Členenie vzdelávacej oblasti podľa kľúčových jazykových kompetencií:
 Počúvanie s porozumením
 Komunikácia s porozumením
 Čítanie s porozumením
 Písanie s porozumením
Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti
Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových
kompetencií tým, ţe vedie k:
 podpore sebadôvery kaţdého ţiaka
 k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umoţnia vzdelávať
sa po celý ţivot a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom prostredí
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 príprave všetkých ţiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými
podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti
 zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých ţiakov
 pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráţa historický a kultúrny
vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva
a ako dôleţitý prostriedok celoţivotného vzdelávania
 vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho
prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných
postojov a názorov
 zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho
prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej
komunikácie
 nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským
záţitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom
umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych
a estetických cítení a vnímaní
 pestovanie vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej
príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy
spisovného jazyka
 viesť ţiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných
jazykových prejavov
Vzdelávacia oblasť – Matematika a práca s informáciami
Táto oblasť zahrňuje v sebe učebné predmety matematiku a informatiku.
Vzdelávací obsah matematiky na 2. stupni sa sústreďuje na dobudovanie pojmu prirodzených
čísel, celých čísel a racionálnych čísel a počtových výkonov s týmito číslami. na tomto stupni
sa kladú základy algebry – riešenie rovníc, nerovníc a funkcií. Z geometrie sa paralelne
rozvíja rovinná aj priestorová geometria, rozširujú sa vedomosti o geometrických útvaroch,
ţiaci sa učia počítať obvod a obsah rovinných útvarov a povrch a objem priestorových
útvarov. Zoznamujú sa s meraním dĺţky obsahu a objemu ako aj meraním uhlov
Matematika rozvíja u ţiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení problémov
v kaţdodenných situáciách. Je rozpracovaná na kompetenčnom základe, čo zaručuje vysokú
mieru schopnosti aplikácie matematických poznatkov v praxi.
Informatika podobne ako matematika rozvíja myslenie ţiakov, ich schopnosť analyzovať
a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať si ich
v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo
formálnych zápisoch, ktoré slúţia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Poslaním
vyučovania informatiky je viesť ţiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník
pouţívaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak
informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov informačnej
civilizácie rešpektovaním právnych a etických zásad pouţívania informačných technológií
a produktov.
Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu
informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní aj iných predmetov,
medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.
Cieľom učebného predmetu Matematika na 2. stupni je, aby ţiak získal schopnosť pouţívať
matematiku vo svojom budúcom ţivote. Matematika má rozvíjať ţiakovo logické a kritické
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myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení
problémov. Ţiak ju spoznáva ako súčasť ľudskej kultúry a dôleţitý nástroj pre spoločenský
pokrok.
Informatika podobne ako matematika rozvíja myslenie ţiakov, ach schopnosť analyzovať
a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problému a overovať si ich
v praxi. vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo
formálnych zápisoch, ktoré slúţia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Poslaním
vyučovania informatiky je viesť ţiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník
pouţívaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch.
Predmet matematika je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval
Európsky parlament.
Vzdelávací obsah je rozdelený do 5 tematických okruhov:
 Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
 Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
 Geometria a meranie
 Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
 Logika, dôvodenie, dôkazy
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe, čo znamená, ţe matematické
poznatky sú ţiakom prezentované s vyuţitím uţ existujúcich matematických poznatkov
ţiakov a skúseností s aplikáciou uţ osvojených poznatkov.
V predmete informatika sú ţiaci vedení k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník
pouţívaných pri práci s informáciami v počítačových systémoch.
Vzdelávací obsah informatiky je rozdelený do 5 tematických okruhov:
 Informácie okolo nás
 Komunikácia prostredníctvom IKT
 Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
 Princípy fungovania IKT
 Informačná spoločnosť
 viesť ţiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa
 systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce ţiakov podporiť
a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti ţiakov
Vzdelávacia oblasť – Človek a príroda
Vzdelávaciu oblasť tvoria vyučovacie predmety fyzika, chémia, biológia.
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú
so
skúmaním prírody. V tejto oblasti dostávajú ţiaci poznávať prírodu ako systém, ktorého
súčasťou sú vzájomné premeny, pôsobiace na seba a navzájom sa ovplyvňujúce.
Na takomto poznaní je zaloţené aj pochopenie dôleţitosti prírodnej rovnováhy pre existenciu
ţivých sústav, vrátane človeka. Prírodovedné predmety svojím činnostným a bádateľským
charakterom vyučovania umoţňujú ţiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam prírodných
procesov, a tým si uvedomovať aj uţitočnosť prírodovedných poznatkov a ich aplikáciu
v praktickom ţivote.
Cieľom vzdelávania je porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na ţivot človeka
a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, zaujímať sa o prírodu a dianie v nej,
získavať informácie o prírode ajej zloţkách nielen z rôznych zdrojov, ale aj prostredníctvom
vlastných pozorovaní a experimentov v prírode a v laboratóriu, čím si rozvíjajú zručnosti
s grafmi, tabuľkami, schémami, obrázkami, náčrtmi.
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Podstatnou súčasťou je poznanie základných princípov ochrany krajiny a ţivotného prostredia
a osvojenie si základných princípov zdravého ţivotného štýlu. Dôleţité je hľadanie
zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov. ktoré
nás denne obklopujú, porozumenie ich podstaty. to si vyţaduje interdisciplinárny prístup
a veľmi úzku spoluprácu medzi všetkými predmetmi prírodovedného charakteru. Úlohou je aj
budovať pozitívny vzťah k prírodným vedám, pretoţe aj tie sú neoddeliteľnou súčasťou
kultúry ľudstva. V procese vzdelávania treba ţiakom sprostredkovať poznanie, ţe neexistuje
bariéra medzi úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie zákonitostí prírody je moţné len
prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s vyuţitím IKT.
Vzdelávacia oblasť – Človek a spoločnosť
Vzdelávaciu oblasť tvoria vyučovacie predmety Dejepis, geografia, občianska náuka.
Vzdelávacia oblasť sa prostredníctvom obsahu snaţí uchovať kontinuitu tradičných
hodnôt našej spoločnosti v súlade s aktuálnymi integračnými procesmi, viesť k vnímaniu
vlastenectva a národnej hrdosti v kontexte európanstva a multikulturizmu.
Cieľom tejto vzdelávacej oblasti je zoznámiť ţiakov s vývojom ľudskej spoločnosti,
s najvýznamnejšími spoločenskými javmi a procesmi, ktoré sa premietajú do nášho
kaţdodenného ţivota. Vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi prírodou
a spoločnosťou. poznanie minulosti svojho národa ako aj iných národov, oboznámenie sa so
zemepisnými charakteristikami svojej vlasti a regiónov sveta a utváranie pozitívnych
občianskych postojov je predpokladom získania občianskych kompetencií a tie patria ku
kľúčovým kompetenciám človeka. Ţiaci cez najbliţšie prostredie, ktorého sú súčasťou –
rodina, škola – získavajú základné vedomosti o svojom najbliţšom spoločenskom prostredí,
o obci, regióne. Oboznamujú sa s regiónmi Slovenska, obyvateľmi, tradíciami jednotlivých
regiónov. Oboznamujú sa so svetom detí, rovesníkov, dospelých, osvojujú si normy správania
doma, v škole a na verejnosti. Učia sa chápať svoje postavenie v okolí a spoločnosti. Učia sa
orientovať v čase, časových údajoch, histórii svojej rodiny vlasti a celej ľudskej spoločnosti..
vychováva ţiakov k láske k vlasti a súčasne rozvíja a upevňuje vedomie príslušnosti
k európskemu civilizačnému a kultúrnemu prostrediu.
Vzdelávacia oblasť vytvára priestor pre kultivovanie individuálnych a spoločenských
spôsobilostí, učí vidieť veci a javy v súvislostiach, ponúka argumenty, dáva priestor na široku
komunikáciu a riešenie problémov. Rozvíja myšlienkové operácie, praktické zručnosti
a vedomie identity ţiaka.
Výchova a vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu kľúčových kompetencií tým, ţe
vedie ţiakov k:
 orientácii v čase a priestore
 získavaniu základných schopností a zručností poznávať historický materiál
 získavaniu základných vedomostí z oblasti historických faktov
 pochopeniu príčin a dôsledkov historických udalostí
 čítaniu a interpretovaniu historických máp, obrázkov, fotografií, tabuliek a iných
prostriedkov pouţívaných v dejepise
 osvojovaniu noriem správania a občianskeho spoluţitia
 rešpektovania hodnoty pozitívnych medziľudských vzťahov
 práci s informáciami o Slovenskej republike ako časti zeme a o Zemi ako celku
 porozumeniu premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek
 porozumeniu a rozvíjaniu čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek,
prierezov, schém a diagramov ako prostriedkov geografie
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rozvíjaniu podnikateľských zručností spracúvaním projektov
zvládnutiu beţných situácií v osobnom i občianskom ţivote
nachádzaniu vlastného miesta a roly v spoločnosti
získavaniu orientácie v aktuálnom verejnom ţivote v Slovenskej republike i vo svete
pochopeniu podstaty demokracie, práv a povinností občanov, rozpoznávaniu
protiprávneho konania a uvedomeniu si jeho dôsledkov
kultivovanému vyjadrovaniu vlastných myšlienok, názorov, postojov a ich
obhajovaniu
úcte k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam
pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych, náboţenských a iných odlišností ľudí
a spoločenstiev
budovaniu kladného vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám

Vzdelávacia oblasť – Človek a hodnoty
Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného, duchovného
a sociálneho rozmeru ţiakov. Napomáha im k postupnému vytváraniu ich hodnotovej
orientácie tak, aby raz ako dospelí boli prínosom pre ľudské spoločenstvo.
Cieľom
vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou
a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť
a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba
s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale záţitkovým učením účinne podporuje
pochopenie a zvnútornenie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je
s nimi v súlade. Pripravuje ţiakov pre ţivot v zmysle, aby raz ako dospelí prispeli
k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi
spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v povinne voliteľných predmetoch
etická výchova alebo náboţenská výchova.
Súčasťou vzdelávacej oblasti je: etická výchova
náboţenská výchova – katolícka
náboţenská výchova – evanjelická
Učebné osnovy náboţenskej výchovy sú predmetom schvaľovania Konferencie biskupov
Slovenska v zmysle zmluvy s Vatikánom.
Povinne voliteľný predmet etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu
k prosociálnosti, ktorá sa odráţa v morálnych postojoch a v regulácii správania ţiakov.
Primárny je rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Súčasťou je aj rozvoj
sociálnych zručností – otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných, podpora
mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania.
Povinne voliteľný predmet náboţenská výchova formuje v človeku náboţenské
myslenie, svedomie, náboţenské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboţenského
myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.
Vzdelávanie v tejto oblasti vedie ţiakov k:
 sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu
 hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, rozlišovaniu dobra od zla
 spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov prosociálneho správania
primeraného veku
 spoznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov
 zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt, postojov a sociálnych noriem
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 rozvíjaniu sociálnych zručností
 formovaniu spoločenstva ţiakov
 rozvíjaniu a reflexii v otázkach Boha, významu sveta, zmyslu a hodnoty ţivota
a noriem pre konanie človeka a dávaniu odpovede na základe zjavenia a viery v cirkvi
 oboznamovaniu so skutočnosťou viery a s posolstvom, na ktorom sa viera zakladá
a napomáhaniu prostredníctvom uvaţovania rozumom zdôvodniť vieru
 prijímaniu osobných rozhodnutí vo vzťahu k iným konfesiám a náboţenstvám,
k svetonázorom a ideológiám a podpore pochopenia a tolerancie voči rozhodnutiam
iných
 motivácii k osobnému náboţenskému ţivotu a k zodpovednému konaniu v cirkvi
a v spoločnosti
Vzdelávacia oblasť – Človek a svet práce
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahŕňa návrhy širokého spektra pracovných
činností a technológií, ktorými sú ţiaci vedení k získaniu psychomotorických zručností a
poznatkov z rôznych oblastí reálneho ţivota a sveta práce.
Základom tejto vzdelávacej oblasti je vzťah k práci, otázka výberu povolania. Cieľom je
pripraviť ţiaka na ţivot v praxi, na to, aby sa v budúcnosti uplatnil na trhu práce – dokázal
dodrţiavať pravidlá, povinnosti a záväzky, aby sa vedel adaptovať na rôzne pracovné
podmienky.
Predmet technika je zameraný na zloţitejšie pracovné činnosti a technológie, na samostatnú a
tímovú prácu ţiakov. Ţiaci sú vedení k získaniu základných uţívateľských zručností v
rôznych oblastiach. Spoznávajú trh práce aj z hľadiska ich budúcej profesijnej orientácie.
Prichádzajú do priameho kontaktu s technikou v jej rozmanitých podobách a v širších
súvislostiach.
Predmet poskytuje ţiakom priestor a príleţitosť na primeraný rozvoj ich tvorivého
technického myslenia. Obsah je zameraný na budovanie vzťahu ţiakov k technike,k jej
bezpečnému pouţívaniu a
K bezpečnej práci s technikou. Ţiaci spoznávajú reálne podmienky
trhu práce, moderné stroje a zariadenia, funkciu základných bytových inštalácií. Sú vedení ku
konštruovaniu a zhotovovaniu primeraných výrobkov a k poznaniu základných technických
materiálov a technológií.
Podľa svojich podmienok (materiálno-technických a personálno-odborných) škola môţe v
predmete technika vyučovať tematický celok ekonomika domácnosti, ktorý obsahuje témy:
plánovanie a
vedenie domácnosti, svet práce, domáce práce a údrţba
domácnosti, ručné práce, rodinná príprava, pestovateľské práce a
chovateľstvo. Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce tak vhodne dopĺňa sústavu
vzdelávacích oblastí o dôleţitú zloţku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v reálnom ţivote a
v spoločnosti.
Obsah sa sústreďuje na to, aby ţiaci dokázali pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti
nielen z hľadiska kvality, ale aj funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu.
Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií ţiakov
tým, ţe vedie ţiakov k:
 pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich a spoločných
výsledkov práce
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 osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných
oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce, k výberu a pouţívaniu vhodných
nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v beţnom ţivote
 vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti
a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie
kvalitného výsledku
 autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere,
k novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a ţivotnému
prostrediu
 chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príleţitosti k sebarealizácii, sebavzdelávaniu
a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia
 orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práci
a osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre moţnosť uplatnenia,
pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu ţivotnú profesijnú dráhu
 k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a
produktov
Vzdelávacia oblasť – Umenie a kultúra
Obsah vzdelávacej oblasti je realizovaný prostredníctvom predmetov výtvarná
výchova a hudobná výchova. Vzdelávacia oblasť vytvára priestor pre pochopenie významu
kultúry a umenia v
ţivote človeka a spoločnosti. Učí ţiaka vnímať a chápať hodnoty umenia, kultúry a kultúrnej
tradície a vyjadrovať sa rôznymi umeleckými prostriedkami vybraných médií vizuálneho,
dramatického, hudobného umenia a písaného a hovoreného slova. Primerane veku formuje
samostatné a zodpovedné postoje ţiakov k
súčasnej kultúrnej ponuke, rozvíja kritické myslenie najmä vo vzťahu k masmédiám. Obsah
vzdelávacej oblasti tak prispieva k
formovaniu vizuálnej, mediálnej, sluchovej, jazykovej a pohybovej gramotnosti a tvorivosti
ţiaka. Prostredníctvom tematických celkov zameraných na kultúrnu tradíciu a dedičstvo sa
ţiak oboznamuje s kultúrnou tradíciou svojho regiónu, národa a krajiny, čím sa rozvíja
vedomie kultúrnej identity. Formujú sa multikulturálne a komunikačné kompetencie.
Prostredníctvom tvorivých výtvarných činností a aktivít sú pre ţiakov vytvorené príleţitosti
na uplatnenie fantázie a predstavivosti, a tým aj priestor na jeho sebarealizáciu.
V tvorivých, umeleckých alebo hudobných činnostiach majú ţiaci moţnosť vyjadrovať svoje
predstavy,a to vyjadrovacími formami
(jazykom) jednotlivých umení.
Výtvarná výchova vedie ţiaka k spoznávaniu súčasného umeleckého vyjadrovania sveta,
vizuálnej kultúry a kultúrnej tradície svojho regiónu, národa a krajiny. Obsah predmetu je
členený do
tematických celkov, ktoré kladú dôraz na rozvoj predstavivosti a
fantázie, pozorovacích a vyjadrovacích schopností a
zručností pri práci s vyjadrovacími prostriedkami
vizuálnych umení. V tvorivom procese dochádza ku kvalitatívnej zmene, detskú spontánnosť
postupne nahrádza dospelý ekvivalent–
duchovná otvorenosť spojená s pribúdaním vedomej operatívnosti a
názorovej samostatnosti. Hudobná výchova prostredníctvom hudobných činností rozvíja
základné hudobné kompetencie ţiaka a
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usiluje sa o vytvorenie kladného vzťahu k hudbe a hudobnému umeniu.
Vzdelávacia oblasť – Zdravie a pohyb
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby
celoţivotnej starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Oblasť sa
zameriava na základné informácie, súvisiace so zdravým spôsobom ţivota. Pohyb a zdravý
spôsob ţivota sa objavuje v cieľoch viacerých predmetov.
Charakteristickým znakom sú vedomosti a praktické skúsenosti vedúce k rozvoju
pohybových schopností, zlepšovaniu pohybovej výkonnosti ţiaka, k získaniu základov
športov a ich vyuţívaniu v rámci svojho voľného času. Najdôleţitejším poslaním je
vytváranie vzťahu k pravidelnej pohybovej činnosti ako nevyhnutného základu zdravého
ţivotného štýlu. Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky a zručnosti spojené so zdravím,
zdravým ţivotným štýlom, pohybovou a športovou činnosťou nielen počas školskej
dochádzky, ale i v dospelosti.
Cieľom je:
 umoţniť ţiakom osvojiť si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti
na primeranej úrovni
 zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť
 rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti
 zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť
 pôsobiť a dbať o zdravie
 vytvárať si trvalý vzťah k pohybu
Ţiaci končiaci niţšie stredné vzdelanie by mali mať vytvorenú predstavu o význame telesnej
a športovej výchovy pri upevňovaní aktívneho zdravia, mali by poznať účinok vykonávaných
cvičení na organizmus. Mali by samostatne prejavovať záujem o pohybové činnosti, mali
zodpovedajúcu úroveň pohybových schopností v súlade s ich pohybovými predpokladmi,
mali osvojené pohybové činnosti, z ktorých si dokáţu vytvoriť pohybové programy pre
vlastnú potrebu.
Prierezová téma – Osobný a sociálny rozvoj – OSR
Prierezová oblasť osobný a sociálny rozvoj sa prelína celým vzdelávaním, rozvíja
ľudský potenciál ţiakov, poskytuje ţiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný ţivot.
Znamená to nielen študijný rozvoj ţiakov, ale aj rozvíjanie jeho osobnostných a sociálnych
spôsobilostí. Aby ţiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné, aby si uţ od primárneho
vzdelávania rozvíjal sebareflexiu, spoznával sám seba, spoznával svoje silné aj slabé stránky,
rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru, naučil sa prevziať zodpovednosť za svoje konanie, osobný
ţivot a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné, aby sa naučil uplatňovať svoje práva,
ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. Dôleţité je, aby prierezová téma
podporovala u ţiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov –
šikanovanie, agresivita, uţívanie návykových látok. Cieľom je, aby ţiak získaval a udrţal si
osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy. V tejto prierezovej tematike sa
uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam, ale aj rodinnej výchove.
Prierezová téma má najviac priestoru v predmete etická výchova. Nevyhnutné
je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových
situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.
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Prierezová téma: Výchova k manţelstvu a rodičovstvu
Dôleţitou súčasťou osobnostné ho rozvoja ţiakov je príprava na zodpovedné
partnerské vzťahy, manţelstvo a rodičovstvo.
Prierezová téma Výchova k manţelstvu a rodičovstvu je zameraná na utváranie základných
vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s
vedeckými poznatkami a etickými normami. Pri realizácii témy je nevyhnutné vychádzať zo
ţivotnej reality ţiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou
je taktný a citlivý prístup pedagóga. Škola môţe vyuţiť aj pomoc alebo sluţby relevantných
odborníkov.
Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby(si)
ţiak:
 osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré
ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;
 získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov,
manţelstva a rodičovstva;
 osvojil zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality;
 uprednostňoval základné princípy zdravého ţivotného štýlu a
nerizikového správania vo svojom (kaţdodennom) ţivote.
Prierezová téma – Environmentálna výchova – ENV
Environmentálna výchova je prierezová téma, ktoré sa prelína všetkými učebnými
predmetmi, ale najmä prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním a etickou
výchovou.
Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti ţiaka tak, ţe nadobudne schopnosť chápať,
analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho ţivotným prostredím vo svojom okolí,
pričom zároveň chápe potrebu ochrany ţivotného prostredia na celom svete. Dôleţité je, aby
ţiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môţu pomáhať ţivotnému prostrediu
jednoduchými činnosťami – chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim
zvieratám, ale aj k zvieratám v prírode.
Prierezová téma – Mediálna výchova – MDV
Jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje
a správanie jedinca sú médiá. Osvojenie schopnosti kompetentného zaobchádzania s médiami
je cieľom mediálnej výchovy.
Cieľom je, aby ţiaci:
 lepšie porozumeli pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom
orientovali
 dokázali posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné,
pozitívne formujúce ich osobnostný a profesionálny rast
 dokázali si uvedomiť negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snaţiť sa ich
zodpovedným prístupom eliminovať
 vedeli tvoriť mediálne produkty
Prierezová téma – Multikultúrna výchova – MUV
Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské
kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunaţívali príslušníci rôzneho etnického, národného,
náboţenského a kultúrneho pôvodu. Jedným z trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť
kultúr na Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr
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a sebakultúr. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné
spolunaţívanie rôznych skupín obyvateľstva, ale vţdy bola a dodnes je poznačená
predsudkami, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie.
Ţiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom ţivote
vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktov
s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení a aby boli
schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí.
Cieľom je preto výchovné pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných
kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj
tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti.
Multikultúrnu
výchovu
moţno
prirodzene
začleniť
do
humanitných
a spoločenskovedných predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy však moţno v obsahovej
a metodickej rovine či pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v prírodovedných
predmetoch či pri výučbe materinského jazyka a anglického jazyka.
Prierezová téma – Ochrana ţivota a zdravia – OŢZ
Ochrana ţivota a zdravia sa v základnej škole realizuje prostredníctvom učebných
predmetov Štátneho vzdelávacieho programu. Téma sa realizuje aj prostredníctvom
didaktických hier. V rámci témy sa aplikuje učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou povinného
učiva ochrany človeka a prírody. Ochrana ţivota a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti
a schopnosti ţiakov zamerané na ochranu ţivota a zdravia v mimoriadnych situáciách.
Podobne pri pohybe a pobyte v prírode, ktoré môţu vzniknúť vplyvom nepredvídaných
skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.
Cieľom spoločnosti je pripraviť kaţdého jednotlivca na ţivot v prostredí, v ktorom sa
nachádza. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých
vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, ţivelnými
pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky
v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu.
Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a ţivota, tieţ
zdravia a ţivota iných ľudí, poskytnúť ţiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické
poznatky, osvojiť si vedomosti a zručnosti.
Prierezovú tému napĺňa obsah:
 riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
 zdravotná príprava
 pohyb a pobyt v prírode
3. VZDELÁVACIE ŠTANDARDY
Vzdelávacie štandardy vymedzujú poţiadavky, ktoré majú ţiaci splniť v rámci konkrétneho
časového intervalu – ročníka, stupňa.
Tieto poţiadavky sú formulované ako kompetencie, v ktorých sú obsiahnuté vedomosti
,zručnosti, postoje a hodnoty v
kontexte vymedzeného obsahu vzdelávania. Obsahujú štruktúru učebných cieľov, výkonové
poţiadavky a vymedzený rámcový učebný obsah. Vzdelávacie štandardy je nevyhnutné
chápať ako
základné východisko k mnohostranne chápanej výučbe, preto výučbu nemoţno redukovať len
na ich mechanické plnenie. Predstavujú dôleţitý podklad na realizáciu osobného plánovania,
tvorby špecifickej stratégie a taktiky na výučbu jednotlivých predmetov, pričom je
nevyhnutná kognitívna pestrosť a vytváranie panorámy myšlienkových moţností ţiakov. Z
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hľadiska vymedzeného učebného obsahu je kľúčovým prvkom uvedomovanie si pojmov,
vzťahov medzi nimi. Následne je ţiaduce tieto pojmy a vzťahy medzi nimi spolu s funkčnými
faktami názorne zobrazovať do pamäťových myšlienkových máp, ktoré sa potom stávajú
základným prostriedkom efektívnejšieho upevňovania a systematizácie nadobudnutých
kompetencií ţiakov.
Stanovené štandardy si učitelia môţu viac špecifikovať s prihliadnutím na aktuálne kognitívne
schopnosti svojich ţiakov.
Vzdelávací štandard treba chápať v tom zmysle, ţe ţiak nemá byť pasívnym aktérom výučby
a konzumentom hotových poznatkov, ktoré si má len zapamätať anásledne zreprodukovať, ale
aj vytvárať ich v aktívnej činnosti.
Výkonová časť je formulácia výkonov, ktorá určuje, na akej úrovni má ţiak dané minimálne
učivo ovládať a čo má vykonať. Je uvádzaný aktívnymi slovesami, ktoré zároveň vyjadrujú
úroveň osvojenia. Jednotlivé úrovne výstupov sú zamerané na kompetencie – tzn. na
kombináciu vedomostí, zručností a schopností.
Obsahová časť vzdelávacieho štandardu určuje minimálny obsah vzdelávania. Jeho hlavným
cieľom je zabezpečiť kompatibilitu minimálneho obsahu vzdelávania na všetkých školách.
Obsahovú časť tvorí učivo, ktoré je všetkými ţiakmi osvojiteľné.
Učivo je formulované v 4 kategóriách:
 faktuálne poznatky – základný prvok poznania, ktorý ţiaci musia vedieť, aby následne
mohli vedieť v danej disciplíne riešiť problémy
 konceptuálne poznatky - vzájomné vzťahy medzi poznatkami
 situácií – procedurálne poznatky – ako niečo urobiť, metóda skúmania
 metakognitívne poznatky – kognície vo všeobecnosti
Štandardy jednotlivých učebných predmetov sú súčasťou
predmetov pre jednotlivé ročníky.

učebných osnov jednotlivých

4. OSOBITOSTI A PODMIENKY NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE
ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

ŽIAKOV

SO

V zmysle platnej legislatívy je ţiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
ţiak. ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby.
Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je poţiadavka na úpravu podmienok –
obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov- vo výchove a vzdelávaní pre ţiaka.
Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo
nadania alebo vývinu ţiaka v sociálne znevýhodňujúcom prostredí, ktorých zohľadnenie
mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností, osobnosti,
ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.
Ţiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je :
d) ţiak so zdravotným znevýhodnením t.j.
 ţiak so zdravotným postihnutím – mentálnym postihnutím, so sluchovým
postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou
komunikačnou schopnosťou, s autizmom, s viacnásobným postihnutím
 ţiak chorý alebo zdravotne oslabený, ţiak s vývinovými poruchami – poruchou
aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, ţiak s poruchou správania
e) ţiak zo sociálne znevýhodneného prostredia
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f) ţiak s nadaním

Na efektívne vzdelávanie a saturáciu potrieb ţiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami je potrebné zabezpečiť:
 včasnú špeciálnopedagogickú, medicínsku diagnostiku, vzdelávanie podľa
individuálneho vzdelávacieho programu, individuálnu a skupinovú prácu, pouţívanie
špeciálnych metód a foriem vyučovania, úpravu vzdelávacieho obsahu, špecifický
postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov, aplikáciu alternatívnych foriem
komunikácie, úzku spoluprácu s rodičmi a ďalšie, v závislosti od individuálnej potreby
konkrétneho ţiaka, vyplývajúcej z odbornej diagnostiky
 materiálne vybavenie, ktoré zahŕňa špeciálne učebnice – Ferdove pracovné listy pre 1.
– 4. ročník ZŠ, špeciálne vyučovacie pomôcky, kompenzačné pomôcky, úpravu
prostredia
 odborný servis - v našom prípade asistenta učiteľa a ţiaka, školského psychológa,
odborná príprava učiteľa
 finančné zdroje na materiálne pomôcky a plat asistenta
Výchova a vzdelávanie ţiakov so zdravotným znevýhodnením
Vzdelávanie týchto ţiakov prebieha v nešpecializovaných triedach, s vyuţitím
individuálneho vzdelávacieho plánu, ktorý vypracuje triedny učiteľ v spolupráci so
špeciálnym pedagógom. Učiteľ má moţnosť flexibilne prispôsobiť rozsah a štruktúru hodiny
zohľadňujúc momentálny psychický stav ţiaka.
Základné podmienky vzdelávania ţiakov so zdravotným znevýhodnením v beţných
nešpecializovaných triedach
 zabezpečiť odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky
zodpovedajúce individuálnym potrebám ţiaka
 zabezpečiť systematickú spoluprácu so školským zariadením výchovného poradenstva
a prevencie
 vypracovať individuálny vzdelávací program, za ktorý zodpovedá triedny učiteľ
v spolupráci s vyučujúcim daného predmetu, školským pedagógom a školským
zariadením výchovného poradenstva a prevencie
 v rámci vyučovania zabezpečiť moţnosť individuálnej práce so ţiakom
 vyuţiť moţnosť asistenta učiteľa alebo ţiaka
Výchova a vzdelávanie ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Sociálne znevýhodnené prostredie definujeme ako „ prostredie, ktoré vzhľadom na
sociálne podmienky neposkytuje dostatok primeraných podnetov pre kognitívny rozvoj
dieťaťa a nepodporuje jeho efektívnu socializáciu a osobnostný rozvoj“.
Cieľom výchovy a vzdelávania týchto ţiakov je zníţiť alebo odstrániť potenciálne hendikepy,
ktoré vyplývajú z tohto znevýhodnenia tak, aby sa vytvorili podmienky pre efektívne
vzdelávanie a zabezpečil sa ich rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu.
Moţnosti kompenzácie znevýhodňujúceho prostredia v škole:
 prispôsobenie metód
a postupov pri vzdelávaní tak, aby sa eliminovali
a kompenzovali
obmedzenia ţiaka spôsobené znevýhodňujúcim prostredím,
vyuţívanie individuálneho prístupu
 včasné riešenie vzdelávacích problémov, vyuţívanie pomoci asistenta učiteľa a iné
dostupné moţnosti pomoci odborníkov
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 motivovanie a vytváranie podmienok pre ţiakov zo SZP a ich rodičov pre pravidelnú
dochádzku na vyučovanie
 príprava aktivít, v ktorých môţu ţiaci prejaviť a uplatniť svoje schopnosti
Vzdelávanie ţiakov zo SZP sa uskutočňuje v beţných triedach spoločne s ostatnými ţiakmi
triedy.

5. POVINNÉ
PERSONÁLNE
VZDELÁVANIA

ZABEZPEČENIE

NIŽŠIEHO

STREDNÉHO

Realizácia Štátneho vzdelávacieho programu vo výchovno-vzdelávacom procese si
vyţaduje zodpovedajúce personálne podmienky, ktoré by zabezpečili efektívnosť vzdelávania
a vytváranie spolupracujúcich sociálnych vzťahov medzi účastníkmi procesu vzdelávania.
Všetci pedagogickí zamestnanci vyučujúci na 2. stupni spĺňajú kvalifikačné
poţiadavky stanovené zákonom. Preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické
spôsobilosti, ktoré vyuţívajú pri pedagogickej komunikácii, motivácii ţiakov, ich
diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy a udrţaní neformálnej disciplíny,
riadia svoj sebarozvoj a celoţivotné učenie v odbornej oblasti a osobnostnom raste. Ako
súčasť kolektívu sú schopní vzájomnej efektívnej spolupráce, práce v tímoch
a kooperatívneho problémov.
6. POVINNÉ MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ VYBAVENIE
Dôleţitou podmienkou pri realizácii Štátneho vzdelávacieho programu je primerané
materiálno-technické a priestorové vybavenie školy:
 triedy sú vybavené bielymi tabuľami a dataprojektorom
 kaţdý učiteľ má vlastný notebook na prípravu na vyučovanie a na samotné vyučovanie
 k dispozícii sú špeciálne učebne – na jazykovú výchovu a informatiku fyziku, chémiu,
geografiu, dejepis,
 k dispozícii sú učebne s interaktívnymi tabuľami
 pokrytie vysokorýchlostným internetom
 máme priestory na aktívne vyuţitie voľného času a relaxáciu
 máme priestory na hromadné stretávanie ţiakov celej školy, tried alebo rodičov
 máme priestory na reprezentačnú činnosť ţiakov – volejbalové a basketbalové ihrisko
a multifunkčné ihrisko, 3 telocvične
 priestory na prípravu učiteľov, ich relaxáciu a kabinety na uloţenie pomôcok
 priestory pre hygienu, vrátane WC pre ţiakov a učiteľov, spoločné stravovanie
v školskej jedálni
 ďalšie pomocné priestory, ktoré zabezpečujú chod školy
 kaţdý ţiak má k dispozícii vlastnú skrinku na obuv, vrchný odev a osobné veci –
skrinka je uzamykateľná
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7. PROFIL ABSOLVENTA NIŽŠIEHO STREDNÉHO VZDELÁVANIA
Profil absolventa sa odvíja od kompetencií, ktoré ţiak získal v procese vzdelávania
a sebavzdelávania v rámci niţšieho stredného stupňa vzdelávania a iných rozvíjajúcich
aktivít.
Absolvent niţšieho 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, výstiţne a kultivovane písomnou aj ústnou formou;
 vyuţíva cudzí jazyk na úrovni pouţívateľa základov jazyka;
 pouţíva matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je schopný
aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového myslenia;
 pouţíva informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa a pre svoj ţivot;
 vyhľadá a vyuţije viaceré informácie a moţnosti pri plánovaní úloh
a riešení problémov s uplatnením zásad kritického myslenia;
 dokáţe aplikovať osvojené poznatky a metódy prírodných vied vo
svojom ţivote;
 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 dôleţitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné
Princípy zdravého ţivotného štýlu v kaţdodennom ţivote;
 uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom ţivote a ţivote 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 ţiaka menia svoju kvalitu (rozvíjajú sa) v priebehu jeho ďalšieho
vzdelávania.
8) HODNOTENIE VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV PRÁCE ŽIAKOV
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde
má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudenie do ďalšej práce,
návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie
vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri hodnotení pristupujeme ku kaţdému ţiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky
detí medzi sebou, ale hodnotíme kaţdého ţiaka podľa jeho moţností a schopností. Snahou
kaţdého učiteľa je pozitívne hodnotenie, ktoré má veľký motivačný charakter. Ţiakov
postupne vedieme k tomu, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale dokázali ohodnotiť aj výkon
svojho spoluţiaka.
Vyučujúci sa riadia Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej
školy, ako aj pokynmi schválenými pedagogickou radou.
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Budeme dbať o to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali ţiakov na
úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií,
prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj ţiaka. Pri hodnotení učebných výsledkov
ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy moţný vplyv
zdravotného znevýhodnenia ţiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie
spôsobilostí od hodnotenia správania.
Hodnotenie a klasifikácia jednotlivých vyučovacích predmetov je podrobnejšie
rozpracované v učebných osnovách daných predmetov.
Vzdelávanie ISCED 2 je ukončené testovaním Testovanie-9, ktoré prebieha v mesiaci
apríl.

9)PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ
Nevyhnutnosťou pre realizáciu ŠVP je zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného reţimu a
odpočinku ţiakov a učiteľov, vhodného reţimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia,
zdravého prostredia učební a ostatných priestorov školy podľa platných noriem(svetlo, teplo,
hlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a
pracovného nábytku).
Pri organizovaní výletov, exkurzií, výcvikov, ako aj iných súčastí výchovno-vzdelávacej
činnosti ( plavecký výcvik, lyţiarsko/snovbordingový výcvik, vychádzka...) má škola
vypracovanú samostatnú smernicu, ktorá vychádza z platnej legislatívy najmä vyhlášky
o základne škole, vyhlášky o škole v prírode, smernici o plaveckom výcviku), dôleţitou
podmienkou je informovaný súhlas zákonného zástupcu ţiaka.
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3. UČEBNÝ PLÁN
RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN – v šk.roku 2016/2017 platný podľa novej reformy pre 1.,2.
a 5.,6. ročník
Vzdelávacia
oblasť
Jazyk a
komunikácia
Matematika
a práca s
informáciami

Vyučovací predmet
slovenský jazyk
a literatúra

Ročník
Primárne vzdelávanie
1.
2.
3.
4.
Σ

Ročník
Nižšie stredné vzdelávanie
5.
6.
7.
8.
9.
Σ

9

8

anglický jazyk
matematika

4

4

informatika
prvouka

1

7

31

5

5

4

5

5

24

3

3

6

3

3

3

3

3

15

4

4

16

4

4

4

4

5

21

1

1

2

1

1

1

1

2

1

2

1

6

2

2

1

5

2

prírodoveda
Človek a
príroda

7

4

3
1

2

3

fyzika
chémia
biológia

Človek a
spoločnosť

2

1

2

1

1

7

dejepis

1

1

1

1

2

6

geografia

2

1

1

1

1

6

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

vlastiveda

1

2

3

občianska náuka
Človek
a hodnoty
Človek a svet
práce

Umenie a
kultúra
Zdravie a
pohyb

etická/náboženská
výchova

1

1

pracovné vyučovanie

1

1

4

1

1

2

technika
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

telesná a športová
výchova

2

2

2

2

8

2

2

2

2

2

10

základ

20

20

23

25

88

24

25

26

27

25

127

voliteľné(disponibilné)
hodiny

2

3

2

1

8

3

4

4

3

5

19

spolu

22

23

25

26

96

27

29

30

30

30

146
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A/ Učebný plán pre I. stupeň
Disponibilné hodiny si určujú pedagógovia podľa potreby. Tieto hodiny sme vyuţili
v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika, v ktorých upevňujú obsah učiva. V 1.
a 2. ročníku sme hodiny vyuţili na zaradenie anglického jazyka. V 4. ročníku na zaradenie
pracovného vyučovania, v 2. aţ 4. ročníku sme pridali po jednej hodine výtvarnej výchovy.
UČEBNÝ PLÁN - PRIMÁRNE VZDELÁVANIE – školský rok 2016/2017
Vzdelávacia
predmet
ročník
oblasť
1.
2.
3.
4.
spolu ŠVP
Jazyk a
komunikácia
Matematika
a práca s
informáciami
Príroda a
spoločnosť

ŠkVP

slovenský jazyk a literatúra

9

8

6+2

7+1

33

30

3

1.cudzí jazyk

2

2

3

3

10

6

4

matematika

4

4+1

3+2

3+2

19

14

5

1

1

2

2

3

3

informatika
prvouka

1

2

vlastiveda

1

1

2

2

prírodoveda

1

1

2

2

Človek a
hodnoty
Umenie a
kultúra

etická/náboţenská výchova

1

1

1

1

4

4

výtvarná výchova

2

2

1+1

1+1

8

6

hudobná výchova

1

1

1

1

4

4

Človek a svet
práce
Zdravie a pohyb

pracovné vyučovanie

1

1

telesná výchova

2

2

2

2

8

povinné hodiny

20

20

20

21

81

disponibilné hodiny

2

3

5

5

15

spolu

22

23

25

26

96

2
1

8

81

15

Rámcový učebný plán schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky dňa 6.2.2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra
2015.
Poznámky:
Zvolené predmety a počty hodín vychádzajú zo zamerania našej školy. Voliteľné hodiny
(označené červenou farbou) sú pridelené k povinným predmetom alebo k voliteľným
predmetom, ktoré sme zaradili do učebného plánu.
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B/ Učebný plán pre II. stupeň
UČEBNÝ PLÁN - NIŢŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE – jazykový variant- 8.A a 9. A
šk.r.2016/2017
Vzdelávacia
predmet
oblasť
8.
9. spolu ŠVP ŠkVP
Jazyk a
komunikácia

Matematika
a práca s
informáciami
Človek a
príroda

Človek a
spoločnosť

Človek a
hodnoty
Umenie a
kultúra

slovenský jazyk a literatúra

5

5

15

14

1

1.cudzí jazyk

3+1

12

9

3

2.cudzí jazyk

1+2

9

3

6

matematika

4+1

3+
1
1+
2
3+
2

15

11

4

1

1

informatika
fyzika

2

1

4

4

chémia

2

5

4

1

biológia

1

1+
1
1

4

3

1

dejepis

1

2

4

4

geografia

1

4

3

občianska náuka

1

1+
1
1

3

3

0+1

1

3

2

výtvarná výchova

1

1

hudobná výchova

1

1

1

1

1

1

6

6

etická/náboţenská výchova

výchova umením
Človek a svet
práce
Zdravie a
pohyb

1

technika

1

telesná a športová výchova

2

2

cvičenia zo slovenského
jazyka

0+1

povinné hodiny

24

23

71

disponibilné hodiny

6

7

19

spolu

30

30

90

1

1

1

1

71

19
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UČEBNÝ PLÁN– NIŢŠIE STREDNÉ VZDELANIE – nejazykový variant
šk.r.2016/2017
Vzdelávacia
predmet
ročník
oblasť
5.
6.
7.
8.
9.
Jazyk a
komunikácia

slovenský jazyk a literatúra
1.cudzí jazyk

Človek a
príroda

Človek a
spoločnosť

ŠkVP

5

4+1

5

5

25

24

1

3+1

3+
1
2

3+1

3+1

20

15

5

1+1

1+1

8

3

5

4+
1
1

4+1

4+1

3+
1
1+
1
3+
2

25

19

6

3

3

2

1

2

1

6

6

1

2

5

4

1

7

6

1

matematika

4+1

informatika

1

fyzika
chémia

1

biológia

2

1

1+1

1

1+
1
1

dejepis

1

1

1+1

1

2

7

6

1

geografia

2

1

1

1

7

6

1

1

1

1

1+
1
1

4

4

0+1

1

5

4

občianska náuka
Človek a
hodnoty
Umenie a
kultúra

ŠVP

5

2.cudzí jazyk
Matematika
a práca s
informáciami

spolu

etická/náboţenská výchova

1

1

1

výtvarná výchova

1

1

1

3

3

hudobná výchova

1

1

1

3

3

1

1

3

3
10

výchova umením
Človek a svet
práce

technika

Zdravie a
pohyb

telesná a športová výchova

1
1

1

2+1

2

1
2

cvičenia zo slovenského
jazyka
praktické cvičenia z FYZ a
CHEM

1

2

2

11

0+1

0+
1

2

2

1

1

0+1

povinné hodiny

24

25

24

24

23

120

disponibilné hodiny

3

4

6

6

7

26

spolu

27

29

30

30

30

146

120
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1

26

I.A
I.B
I.C
I.D
I.E
II.A
II.B
II.C
II.D
III.A
III.B
III.C
III.D
IV.A
IV.B
IV.C
IV.D

spolu
12
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
1
1
1
1

18
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

20

SPOLU

Telesná výchova

Hudobná výchova

Výtvarná výchova

Pracovné vyučovanie

Informatická výchova

Matematika

Náboženská výchova

Etická výchova

Vlastiveda

Prírodoveda

Prvý cudzí jazyk ANJ

Slovenský jazyk a literatúra

Počet žiakov

Trieda

Učebný plán
voliteľných predmetov
a hodín pre ISCED 1
v školskom roku 2016/2017

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5

4
8
62
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V.A
V.B
V.C
V.D
VI.A
VI.B
VI.C
VII.A
VII.B
VII.C
VIII.A
VIII.B
VIII.C
IX.A
IX.B
IX.C
spolu

1
1
1

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16

2
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
17

1
1
1

1
1
1
1
1
1

3

1
1
1
3

3

1
1
1
3

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
19

1
1
1
1

4

1
1
1

1
1

1
1
5

2

SPOLU

Praktické cvičenia z FYZ a
CHEM

Cvičenia zo slovenského jazyka

Telesná a športová výchova

Matematika

Etická/Náboženská výchova

Geografia

Dejepis

Chémia

Fyzika

Biológia

Druhý cudzí jazyk

Prvý cudzí jazyk ANJ

Slovenský jazyk a literatúra

Počet žiakov

Trieda

Učebný plán
voliteľných predmetov
a hodín pre ISCED 2
v školskom roku 2016/2017

3
3
3
3
4
4
4
6
6
6
6
6
6
7
7
7
81

Počty hodín daných Školským vzdelávacím programom sú rovnomerne rozdelené medzi
všetkých päť ročníkov. Disponibilné hodiny si určujú pedagógovia podľa potreby. Tieto
hodiny sme vyuţili v predmetoch, v ktorých upevňujú obsah učiva a vytvorením nových
predmetov.
Rámcový učebný plán schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky dňa 6.2.2015 pod číslom 2015-5130/1760:10A0 s platnosťou od 1. septembra 2015.
Poznámky:
Zvolené predmety a počty hodín vychádzajú zo zamerania našej školy, aktuálnych
potrieb a poţiadaviek ţiakov a učiteľov . Voliteľné hodiny sú pridelené k povinným
predmetom alebo k voliteľným predmetom, ktoré sme zaradili do učebného plánu
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4.

VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A

HODNOTENIA

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriavame na tri oblasti:
A/ Hodnotenie ţiakov
B/ Hodnotenie pedagogických zamestnancov
C/ Hodnotenie školy
A/ Hodnotenie žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť
ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má
nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudenie
do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť
prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov vychádzame z Metodických
pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia
nerozdeľovali ţiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie robíme na základe určitých
kritérií, prostredníctvom ktorých sledujeme vývoj ţiakov. Odlišujeme hodnotenie spôsobilostí
od hodnotenia správania.
Kritéria hodnotenia zisťujú, či ţiak vzdelávací výkonový štandard zvládol
alebo nie. Sú vţdy zamerané na stanovené vzdelávacie výstupy. Výkonové štandardy
stanovujú, čo má ţiak vedieť, urobiť, aké má mať postoje, hodnotovú orientáciu a pod.
Kritéria hodnotenia stanovujú, ako a podľa čoho sa pozná, či si ţiak naozaj tieto kompetencie
osvojil.
Na stanovenie kritérií hodnotenia uplatňujeme nasledujúce usmernenia:
 Kritérium musí byť merateľné a hodnotiteľné platnými a spoľahlivými metódami
 Kritérium musí byť jasné a jednoznačné
 Kritérium sa zameriava na proces a výsledok, ktorý musí ţiak preukázať
 Kritérium zamerané na výsledok bude vo svojom stanovení uvádzať za slovesom
prídavné meno konkretizujúce daný výsledok (našiel zadanú informáciu )
 Kritérium zamerané na proces bude vo svojom stanovení uvádzať za slovesom
príslovku konkretizujúcu daný proces
Pri stanovení kritérií hodnotenia zohľadňujeme nasledujúce
odporúčania:
 Konkrétnosť – jasne a konkrétne vymedzujeme, čo sa bude od ţiaka vyţadovať.
Kritéria musia byť natoľko konkrétne, aby rôzni skúšajúci dospeli k porovnateľným
výsledkom hodnotenia výkonov ţiakov. Musí byť zabezpečená objektívnosť
a spravodlivosť hodnotenia.
 Závaţnosť – pri hodnotení vymedzujeme iba tie dôleţité kritéria, ktoré sú v úzkom
vzťahu s hodnoteným výkonom
 Zameranie – kritéria sú zamerané na proces a výsledok
 Objektivita – kaţdé kritérium je formulované tak, aby mohlo byť overené a aplikované
pri kaţdom hodnotení rovnako
 Zrozumiteľnosť a kvalita – kritérium je zrozumiteľné, jednoznačné, nesmie pripustiť
rôzne výklady
 Nezávislosť – kritéria sú nezávislé od ostatných výkonov
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Súčasťou ŠkVP sú Učebné osnovy jednotlivých vyučovacích predmetov, kde
sme podrobne rozpracovali vzdelávacie štandardy aj spôsob hodnotenia a klasifikáciu ţiakov.
Metódy a prostriedky hodnotenia vymedzujú cesty a spôsoby overovania
kompetencií. Sú to napr. ústne skúšanie, písomné práce, písomné cvičenia, praktické písomné
cvičenia, projekty a pod.

B/ Hodnotenie zamestnancov
Škola má
vypracovaný systém hodnotenia pedagogických, odborných
a nepedagogických zamestnancov. Kritériá hodnotenia sú odlišné. V tomto dokumente sa
budem venovať systému hodnotenia len pedagogických zamestnancov.
Postup pri hodnotení:
1. Priamy nadriadený priebeţne zhromaţďuje podklady pre hodnotenie, na základe
ktorých hodnotí vykonávanie pedagogickej a odbornej činnosti zamestnanca
v hodnotiacom období.
2. Záver hodnotenia sa realizuje formou hodnotiaceho záznamu.
3. Formy, metódy a spôsoby získavania poznatkov k hodnoteniu:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

priama hospitačná činnosť,
pozorovanie,
individuálny rozhovor s pedagógom,
analýza predpísaných písomných prác,
oficiálne výsledky ţiakov, ktorých pedagóg vyučuje,
osobné vyjadrenia ţiakov a ich rodičov,
vnútroškolská kontrola,
kontrola,
iné zdroje.

4. Kritériá hodnotenia:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

dodrţiavania príchodov do práce, na vyučovacie hodiny, na dozory,
pripravenosť učiteľa na vyučovacie hodiny,
kontrola plnenia uznesení a úloh z porád,
individuálny rozhovor s pedagógom,
didaktické testy, písomné práce, previerky podľa štandardov, riaditeľské
previerky,
výsledky Testovania 9 ,
spolupráca MZ/PK, spolupráca I., II. stupňa a ŠKD,
sledovanie plnenia pracovného a školského poriadku školy,
sledovanie a kontrola dokumentácie školy: triedne knihy, klasifikačné
záznamy, katalógové listy, časovo-tematické plány, záznamy povinnovoliteľných a nepovinných predmetov, záznamy krúţkov, predpísané písomné
práce a laboratórne úlohy, inventárne knihy,
kontrola práce triednych učiteľov: triednické hodiny, spolupráca s ostatnými
pedagógmi, s výchovným poradcom, s rodičmi,
kontrola práce výchovného poradcu – začlenení ţiaci, prihlášky na SŠ,
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o kontrola učební a areálu školy,
o kontrola bezpečnosti práce a hygienických opatrení – dozory nad ţiakmi,
presun ţiakov do odborných učební,
o vyuţívanie areálu školy: TEV, TSV, SVP, VYV, ŠKD,...
o kontrola procesu adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca,
o sledovanie záujmu o ďalšie vzdelávanie,
o kontrola organizácie školských výletov, exkurzií, plaveckých kurzov,
lyţiarskych výcvikov, ŠvP a iné akcie.
5. V prípade neúspešného hodnotenia sa hodnotiteľ a hodnotený dohodnú na novom
termíne hodnotenia, na ktorý prizvú zástupcu zamestnancov ako nestranného
pozorovateľa a vypíše sa nový záznam. V prípade ďalšieho neúspešného hodnotenia,
v treťom termíne, uţ vedie hodnotiaci rozhovor riaditeľ ako najvyšší nadriadený
v kontrolnej organizácii. Riaditeľ môţe viesť hodnotenie ako celok, alebo sa zaoberá
len spornými bodmi hodnotenia.
Stupnica hodnotenia pedagóga:
1. Úroveň jednotlivých kritérií hodnotiteľ aj hodnotený vyjadruje počtom bodov
v rozpätí od 0 do 4 bodov, čo zodpovedá nasledujúcemu slovnému hodnoteniu:
0 bodov
1 bod
2 body
3 body
4 body

-

nevyhovujúco
čiastočne vyhovujúco
štandardne
veľmi dobre
mimoriadne dobre

2. Celkový výsledok hodnotenia je závislý od súčtu bodov hodnotiteľa a hodnoteného,
ktorý sa slovne vyjadrí nasledovne:
0 – 10 % z celkového počtu moţných bodov

-

nevyhovujúce výsledky

11 – 30% z celkového počtu moţných bodov

-

čiastočne vyhovujúce výsledky

31 – 60% z celkového poštu moţných bodov

-

štandardné výsledky

61 – 90% z celkového počtu moţných bodov

-

veľmi dobré výsledky

91 – 100% z celkového počtu moţných bodov

-

mimoriadne dobré výsledky

3. Stupnica hodnotenia:
Mimoriadne dobré výsledky
Veľmi dobré výsledky

Štandardné výsledky

Aktívne, iniciatívne , samostatné, zodpovedné , včasné
a spoľahlivé plnenie obsahu kritérií, výnimočný stav a stála
výkonnosť podstatne prekračuje štandardné očakávania
Plnenie obsahu kritéria s drobnými výhradami v porovnaní
s hodnotou mimoriadne dobré. Optimálna úroveň často
prekračuje očakávania pre štandardnú výkonnosť
v pracovných úlohách.
Priemerné plnenie obsahu kritéria, kolísavé výkony
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Čiastočne vyhovujúce výsledky

Nevyhovujúce výsledky

v závislosti od vonkajších vplyvov a vnútornej motivácie.
Plnenie štandardov práce v súlade so stanovenou normou.
Dostačujúce plnenie iba základných povinností
nevyhnutných na splnenie obsahu kritérií. Podpriemerná
úroveň plnenia pracovný úloh, celková výkonnosť je
prijateľná, ale je potrebná pravidelná kontrola.
Nedostatočné plnenie obsahu kritérií

C/ Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia školy je, aby ţiaci, rodičia a verejnosť získali informácie
o zvládnutých poţiadavkách a o dosiahnutých cieľoch. Kaţdý rok po skončení školského roka
riaditeľ školy vypracuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
školy ktorú po schválení Pedagogickej rady a Rady školy zverejní na webovej stránke školy.
Po základných identifikačných údajoch o škole, riaditeľ uvedie: počty ţiakov, ich umiestnenie
na SŠ, štatistický prehľad o prospechu a správaní, dochádzke ţiakov, výsledky Testovania 9,
zoznam učebných plánov, údaje o zamestnancoch školy, údaje o ďalšom vzdelávaní
pedagógov, aktivity školy, prezentáciu na verejnosti, umiestnenie a dosiahnuté výsledky
v predmetových olympiádach a súťaţiach, údaje o projektoch, údaje o výsledkoch inšpekčnej
činnosti, o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy, swot analýzu školy
a pod. Prílohy správy sú: Správa o hospodárení školy za predchádzajúci kalendárny rok
a Koncepčný zámer rozvoja školy.
Ďalšie hodnotenia, ako je úroveň riadenia školy, spokojnosť s vedením školy
a učiteľmi zhodnotia rodičia, verejnosť a zriaďovateľ školy. Kritériom pre nás je spokojnosť
ţiakov, rodičov a učiteľov. Najväčším úspechom je vţdy počet zapísaných prvákov pre nový
školský rok.
Na hodnotenie školy zavedieme dotazníky pre ţiakov, rodičov a učiteľov.
Otázky zameriame na kvalitu školy, spokojnosť s prácou pedagógov, mimoškolskú činnosť,
správanie ţiakov, kultúru prostredia, prácu v ŠKD, stravovanie a pod.
5. ZÁVER
Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní
v Pedagogickej rade školy, Rade školy . Riaditeľ školy zodpovedá na základe dohody s vyššie
uvedenými subjektmi za súlad Školského vzdelávacieho programu so Štátnym vzdelávacím
programom daného stupňa.
Náš vzdelávací program je pripravený tak, aby sa rozvíjali všetci ţiaci našej
školy, aby kaţdý ţiak mohol byť úspešný.

Mgr. Katarína Volanková
riaditeľka školy
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vzdelávania
6. povinné materiálno-technické a priestorové vybavenie
7. profil absolventa niţšieho sekundárneho vzdelávania
8. hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce ţiakov
9. podmienky na zaistenie bezpečnosti pri výchove a vzdelávaní
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5. Záver
Prílohy
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Príloha č.1
Počty ţiakov a skupín na vyučovanie ANJ, NEJ a RUJ v školskom roku 2016/2017
Trieda
1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
2.A
2.B
2.C
2.D
3.A
3.B
3.C
3.D
4.A
4.B
4.C
4.D
5.A
5.C
5.B
5.D
6.B
6.A
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C

Počet
žiakov
22
18
14
19
19
22
21
22
21
23
25
22
25
23
21
21
18
25
24
24
18
25
27
22
24
25
25
25
19
21
21
26
25
732

Počet skupín
ANJ
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Počet skupín
NEJ

Počet skupín
RUJ

5 skupín

2 skupiny
2 skupiny

1 skupina

5 skupín

3 skupiny

2 skupiny

2 skupiny

2 skupiny

3 skupiny
2 skupiny

3 skupiny
2 skupiny

3 skupiny
47 skupín

3 skupiny
17 skupín

3 skupiny
3 skupiny
3 skupiny
3 skupiny
3 skupiny
3 skupiny

3 skupiny
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Príloha č.2
Počty ţiakov a skupín na vyučovanie ETV/NAV v školskom roku 2016/17
trieda
1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
2.A
2.B
2.C
2.D
3.A
3.B
3.C
3.D
4.A
4.B
4.C
4.D
Spolu I. st.
5.A
5.B
5.C
5.D
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C
Spolu II.st.
Spolu celá
škola

Počet
žiakov
22
17
15
17
19
22
20
22
21
23
25
21
25
23
21
21
17
351+5
25
24
24
18
25
25
22
24
25
25
23
17
20
20
26
25
368+8
zahr.
732

ETV
6
4
7
12
7
8
6
10
10
7
8
6
11
8
12
7
7
136
10
7
7
15
16
12
6
14
14
15
6
4
11
8
17
10
172

Počet
skupín
2 skupiny

2 skupiny

2 skupiny

2 skupiny

8 skupín
2 skupiny

2 skupiny

2 skupiny

2 skupiny

2 skupiny

10

NAV
14
13
8
5
10
11
11
12
11
12
14
14
12
13
8
13
9
190
13
13
16
3
6
8
16
10
11
10
13
10
7
10
9
14
169

Počet
skupín
3 skupiny

3 skupiny

3 skupiny

3 skupiny

12 skupín
3 skupiny

2 skupiny

NAV
ev.
2
------2
3
3
----4
3
1
2
2
1
1
1
25
2
4
1

Počet
skupín
NAVe
1 skupina

1 skupina

Spolu
s 1.roč.

Spolu
s 2.roč.

1 skupina

3
5

1 skupina

----4
3
2
2
--1
27

-----

2 skupiny

2 skupiny

2 skupiny

11

1 skupina

1 skupina
6
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Príloha č.3
Ţiaci so ŠVVP – začlenení ţiaci v školskom roku 2016/2017:

Príloha č.4
Prenesené kompetencie v školskom roku 2016/2017:

Titl.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.

meno
Eva
Monika
Helena
Natália
Mária
Dana
Karin
Monika
Jana
Soňa
Renáta
Nataša
Lenka
Beatrix
Hana
Iveta
Jana

priezvisko
Čapkovičová
Bacigálová
Matúšová
Kvasničková
Noskovičová
Kaščáková
Kišová
Fintorová
Fecková
Milčíková
Fischerová
Osuská
Umanová
Kováčiková
Máleková
Kapraňová
Šmahovská

Meno a priezvisko

aprobácia

Babirátová Jaroslava Mgr.

NAV - DEJ

Bodţárová Anna Mgr.

SJL - OBN

Cmarková Jana Ing.

CHEM

Červenková Magdaléna Mgr.

aprobácia
1.st. kvalifikovaná
1.st. kvalifikovaná
1.st. kvalifikovaná
1.st. kvalifikovaná
1.st. kvalifikovaná
1.st. kvalifikovaná
1.st. kvalifikovaná
1.st. kvalifikovaná
1.st. kvalifikovaná
1.st. kvalifikovaná
1.st. kvalifikovaná
1.st. kvalifikovaná
1.st. kvalifikovaná
1.st. kvalifikovaná
1.st. kvalifikovaná
1.st. kvalifikovaná
1.st. kvalifikovaná

funkcia
TRU
TRU
TRU
TRU
TRU
TRU
TRU
TRU
TRU
TRU
TRU
TRU
TRU
TRU
TRU
TRU
TRU

1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
2.A
2.B
2.C
2.D
3.A
3.B
3.C
3.D
4.A
4.B
4.C
4.D

funkcia
TRU

6.B

SJL – OBN

TRU

5.D

Diabelko Michaela Mgr.

BIO – GEO

TRU

9.C

Hrivnáková Mária Mgr.

SJL – Estetika

TRU

8.A

Horváthová Katarína RNDr.

ANJ – GEO

Jeloková Oľga, Mgr.

ANJ – DEJ

TRU

9.A

Juráková Anna Mgr.

ANJ – VYV

TRU

8.B

Kmošenová Gabriela Mgr.

NBV ev.

Martinovská Zuzana Mgr.

VYU – Psychológia
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Michalková Kristína Mgr.

MAT – CHEM

Molnárová Miriam Mgr.

MAT – BIO

TRU

7.B

Mučková Miroslava Mgr.

NEJ

TRU

8.C

Ondovčíková Daniela Mgr.

MAT – INF

Pitoňák Ján Ing.

TECH – GEO

TRU 7.C

Popróčiová Ivana Mgr.

TSV – GEO

TRU

9.B

Rajnerová Alţbeta Ing.

NEJ

Regulová Jana Ing.

ANJ – BIO

TRU

6.C

Šusteková Mariana Mgr.

VYV – ETV – RUJ

Tatliaková Simona Mgr.

Školský psychológ

Tichá Gabriela Mgr.

SJL – OBN

TRU

5.A

Tichý Andrej Mgr.

TSV

Valachová Ingrid Mgr.

ANJ – RUJ

Veľký Jaroslav Mgr.

TECH – TSV

Vítek Igor Mgr.

MAT - TECH

Vojtaníková Angelika Mgr.

MAT – BIO

TRU

5.C

Voštiarová Marcela RNDr.

MAT - FYZ

TRU

6.A

Wagingerová Mária Mgr.

NEJ - HUV

TRU

7.A

Wittlingerová Ľudmila Mgr.

SJL – HUV - NAV

TRU 5.B
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Príloha č.5
Hodnotenie a klasifikácia v šk.roku 2016/2017
Roč.

hodnotenie/klasifikácia

Predmet

I.

všetky predmety

slovné hodnotenie

II.

MAT, SJL, PRV

klasifikovaný

ostatné predmety

neklasifikovaný

MAT, SJL, PRI, VLA, ANJ

klasifikovaný

ostatné predmety

neklasifikovaný

MAT, SJL, PRI, VLA, ANJ

klasifikovaný

ostatné predmety

neklasifikovaný

V.-IX.

SJL

klasifikovaný

V.-IX.

ANJ

klasifikovaný

VI.-IX.

NEJ

klasifikovaný

VI.-IX.

RUJ

klasifikovaný

V.-IX.

MAT

klasifikovaný

V.-IX.

DEJ

klasifikovaný

V.-IX.

GEO

klasifikovaný

V.-IX.

BIO

klasifikovaný

VI.-IX.

FYZ

klasifikovaný

VII.-IX.

CHEM

klasifikovaný

V.-IX.

TSV

neklasifikovaný

V.-VII.

HUV

klasifikovaný

V.-VII.

VYV

klasifikovaný

IX.

VYU

klasifikovaný

VI.-IX.

OBN

klasifikovaný

V.,VI., VIII.

TECH

klasifikovaný

V.,VII.

INF

klasifikovaný

VIII., IX.B,C

CSJ

neklasifikovaný

VIII.B, VIII.C

PCZ

neklasifikovaný

ETV/NAV

neklasifikovaný

III.
IV.

V.-IX.

Pri hodnotení kontrolných a písomných prác sa vyuţíva stupnica schválená PR:
Úspešnosť v %
100 – 90
89 – 75
74 – 50
49 – 30
29 – 0

Známka
1
2
3
4
5
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Príloha č.6
Počet ţiakov k 15.9.2016
Trieda
Spolu
I.A
22
I.B
18
I.C
14
I.D
19
I.E
19
II.A
22
II.B
21
II.C
22
II.D
21
III.A
23
III.B
25
III.C
22
III.D
25
IV.A
23
IV.B
21
IV.C
21
IV.D
18
V.A
25
V.B
24
V.C
24
V.D
18
VI.A
27
VI.B
25
VI.C
22
VII.A
24
VII.B
25
VII.C
25
VIII.A
25
VIII.B
19
VIII.C
21
IX.A
21
IX.B
26
IX.C
25
Spolu
I. stupeň
356
II. stupeň
376
Spolu
732

Dievčatá
10
9
8
11
12
9
9
8
8
14
12
12
12
12
9
11
9
14
11
11
6
15
10
11
14
16
12
12
11
10
13
7
6
Dievčatá
175
179
354

Chlapci
12
9
6
8
7
13
12
14
13
9
13
10
13
11
12
10
9
11
13
13
12
12
15
11
10
9
13
13
8
11
8
19
19
Chlapci
181
197
378

Tr. uč.
Čapkovičová
Bacigálová
Matúšová
Kvasničková
Noskovičová
Kaščáková
Kišová
Fintorová
Fecková
Milčíková
Fischerová
Osuská
Umanová
Kováčiková
Máleková
Kapraňová
Šmahovská
Tichá
Valachová
Vojtaníková
Červenková
Voštiarová
Bodţárová
Regulová
Wagingerová
Molnárová
Pitoňák
Hrivnáková
Juráková
Múčková
Jeloková
Popróčiová
Diabelková
Priemer
20,94
23,5
22,18
70
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