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1. Organizácia vyučovania 

1.1 Organizácia školského roku 2016/2017 
Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 

2016 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. 

januára 2017 (utorok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 

2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok). V školskom roku 2016/2017 bude v 

období školského vyučovania spolu 188 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní 

školských prázdnin (z ktorých 5 pripadne na sviatky) a ďalších 5 voľných dní sviatkov. 

Obdobie školských prázdnin (letné prázdniny) bude trvať 63 dní.  

Školské vyučovanie 

Začiatok školského roka 1. september 2016 

Začiatok I. polroka 5. september 2016 

Vyučovanie podľa rozvrhu 6. september 2016 

Koniec I. polroka 31. január 2017 

Začiatok II. polroka 1. február 2017 

Koniec II. polroka 30. jún 2017 

Hodnotiace pedagogické rady 

Pedagogická rada Dátum 

Hodnotiaca pedagogická rada za I. štvrťrok 7. november 2016 (pondelok) 

Hodnotiaca pedagogická rada za I. polrok 23. január 2017 (pondelok) 

Hodnotiaca pedagogická rada za III. 
štvrťrok 

10. apríl 2017 (pondelok) 

Hodnotiaca pedagogická rada za II. polrok 26. jún 2017 (streda) 

Triedne aktívy 

Dátum Typ 

Plenárne, triedne aktívy 14. september 2016 (pondelok) 

Konzultácie 7. november 2016 (pondelok) 

Konzultácie 23. január 2017 (pondelok) 

Konzultácie 10. apríl 2017 (pondelok) 

Konzultácie 26. jún 2017 (streda) 

Zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2017/2018 

Aktivita Termín 

Deň otvorených dverí 3. apríl 2017  

ZRŠ pre rodičov detí MŠ 3. apríl 2017 

Zápis 5. apríl 2017 
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Režim dňa 

Vyučovacia hodina (VH) / Prestávka Čas 

Prvá VH 8,00 – 8,45 

Prestávka 8,45 – 8,55 

Druhá VH 8,55 – 9,40 

Prestávka 9,40 – 9,55 

Tretia VH 9,55 – 10,40 

Prestávka 10,40 – 11,00 

Štvrtá VH 11,00 – 11,45 

Prestávka 11,45 – 11,55 

Piata VH 11,55 – 12,40 

Prestávka 12,40 – 12,45 

Šiesta VH 12,45 – 13,30 

Prestávka 13,30 – 14,00 

Siedma VH 14,00 – 14,45 

Skrátené vyučovanie 

Vyučovacia hodina (VH) / Prestávka Čas 

Prvá VH 8,00 – 8,30 

Prestávka 8,30 – 8,40 

Druhá VH 8,40 – 9,10 

Prestávka 9,10 – 9,25 

Tretia VH 9,25 – 9,55 

Prestávka 9,55 – 10,15 

Štvrtá VH 10,15 – 10,45 

Prestávka 10,45 – 10,55 

Piata VH 10,55 – 11,25 

Prestávka 11,25 – 11,30 

Šiesta VH 11,30 – 12,00 

Testovania 

Druh Žiaci Predmet Termín 

Testovanie 5 - 2016 5. ročník SJL, MAT November 2016 

Testovanie 9 - 2017 9. ročník SJL, MAT 5. apríl 2017 

Riaditeľské voľno 

1. V zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 150, ods. 

5 bude v novembri 2016 (ak bude naša škola súčasťou výberu) udelené 

riaditeľské voľno žiakom 6. až 9. ročníka z dôvodu optimálneho zabezpečenia 
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priebehu celoslovenského testovania žiakov T 5 – 2016. Žiaci 1. až 4. ročníka 

sa budú učiť podľa rozvrhu. 

2. V zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 150, ods. 

5 bude dňa 5. apríla 2017 udelené riaditeľské voľno žiakom 5. až 8. ročníka 

z dôvodu optimálneho zabezpečenia priebehu celoslovenského testovania 

žiakov T 9 – 2017. Žiaci 1. až 4. ročníka sa budú učiť podľa rozvrhu. 

Riaditeľské previerky 

Predmet Triedy Termín Poznámka 

Kontrolné čítanie I. A, I. B 

1
2

. 
–

 1
6

. 
 j
ú
n

 2
0

1
7
 

O psíčkovi a mačičke, Danka a 
Janka 

SJL II. A – VIII. A Písomne, počet úloh 20 (kopíruje T-
9) MAT II. A – VIII. A 

Gramotnosť V. A – VIII. A 

Matematická, čitateľská, 
prírodovedná 

Písomne, počet úloh podľa potreby, 
bez výberu odpovede i s výberom 

odpovede. 

PDA, VLA III. A 

Počet úloh 20, elektronicky, s 
výberom 4 možností 

PDA, VLA IV. A 

DEJ, GEO V. A 

BIO, FYZ VI. A 

FYZ, CHE VII. A 

BIO, CHE VIII. A 

 

1.2 Vyučovanie 

3. Vyučovanie sa začína o 8,00 hod. 

4. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. 

5. Proces výchovy a vzdelávania v škole sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín.  

6. Rozvrh hodín je zverejnený v každej triede príslušného ročníka, na centrálnej 

nástenke pri zborovni školy a na internetovej stránke školy.  

7. V prvom ročníku sa vyučuje najviac trikrát v týždni v jednom slede päť 

vyučovacích hodín. 

8. V druhom ročníku sa vyučuje v jednom slede najviac päť vyučovacích hodín. 

9. V treťom ročníku a vo štvrtom ročníku sa vyučuje v jednom slede najviac 

dvakrát v týždni šesť vyučovacích hodín. 

10. V piatom ročníku až deviatom ročníku sa vyučuje v jednom slede najviac šesť 

vyučovacích hodín. Žiaci piateho ročníka a šiesteho ročníka môžu mať v jednom 

dni v týždni najviac sedem vyučovacích hodín, žiaci siedmeho ročníka až 

deviateho ročníka môžu mať iba v jednom dni v týždni najviac osem 

vyučovacích hodín. 
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11. Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a predmetoch stanovujú 

učebné plány školského vzdelávacieho programu. 

Ročník Počet vyučovacích hodín za týždeň Maximum 

Prvý 22 23 

Druhý 23 23 

Tretí 25 26 

Štvrtý 26 26 

Piaty 26 30 

Šiesty 29 30 

Siedmy 30 34 

Ôsmy 30 34 

Deviaty 31 34 

12. Malé prestávky sú 10-minútové, po piatej vyučovacej hodine je prestávka 5-

minútová. Po 2. vyučovacej hodine je 15-minútová prestávka určená na desiatu. 

Po tretej vyučovacej hodine je veľká 20-minútová prestávka. Žiaci sa počas 

veľkej prestávky zdržiavajú mimo učební na školskom dvore. 

13. Obedňajšia prestávka pre žiakov prvého ročníka a druhého ročníka sa začína 

po piatej vyučovacej hodine a pre žiakov tretieho ročníka až deviateho ročníka 

najneskôr po šiestej vyučovacej hodine. 

14. V triedach prvého ročníka až štvrtého ročníka vyučuje všetky predmety 

spravidla triedny učiteľ. Niektoré predmety ako napr. informatiku, predmety 

výchovného zamerania alebo cudzí jazyk okrem triedneho učiteľa vyučujú aj iní 

pedagogickí zamestnanci, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na príslušný 

predmet. 

15. Žiaci prvého ročníka sa delia na dve triedy už od počtu zapísaných detí nad 20 

so súhlasom zriaďovateľa. 

16. Maximálne počty žiakov v triedach základnej školy: 

Ročník Maximálny počet žiakov v triede 

Prvý 22 

Druhý 25 

Tretí 25 

Štvrtý 25 

Piaty 28 

Šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty 28 
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1.3 Vzdelávacie varianty 

Trieda Variant 

I. A, I. B Inovovaný Školský vzdelávací 
program, ISCED 1 II. A 

III. A Školský vzdelávací program, ISCED 
1 IV. A 

V. A Inovovaný Školský vzdelávací 
program, ISCED 2 VI. A 

VII. A 
Školský vzdelávací program, ISCED 

2 
VIII. A 

IX. A 

1.4 Vedenie školy a koordinátori 

Funkcia Mrs., Mr. 

Riaditeľka školy Mgr. Daniela Romanová 

Zástupkyňa riaditeľky školy RNDr. Jarmila Ucháľová 

Školník Juraj Kucej 

Upratovačka Petra Kucejová 

Bezpečnostný technik Mgr. Janette Czibulová 

IT technik Jakub Roman 

Výchovná poradkyňa Mgr. Jana Červíková 

Koordinátor prevencie závislostí Mgr. Zuzana Pojdáková 

Koordinátor prevencie šikanovania Mgr. Jana Červíková 

Referent detských časopisov Mgr. Eva Batošková 

Fond učebníc RNDr. Jarmila Ucháľová 

Koordinátor informatizácie Mgr. Daniela Romanová 

Správca počítačovej siete Mgr. Daniela Romanová 

Koordinátor www stránok Mgr. Daniela Romanová 
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2. Učebné plány 

2.1 Vzdelávacie oblasti a vyučovacie predmety pre ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť Predmety Skratka 

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a literatúra SJL 

Anglický jazyk ANJ 

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika MAT 

Informatická výchova IFV 

Príroda a spoločnosť 

Prvouka PVO 

Prírodoveda PDA 

Vlastiveda VLA 

Človek a hodnoty 
Etická výchova ETV 

Náboženská výchova NBK 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie PVC 

Umenie a kultúra 
Hudobná výchova HUV 

Výtvarná výchova VYV 

Zdravie a pohyb Telesná výchova TEV 

2.2 Vzdelávacie oblasti a vyučovacie predmety pre ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Predmety Skratka 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra SJL 

Anglický jazyk ANJ 

Nemecký jazyk NEJ 

Matematika a práca 
s informáciami 

Matematika MAT 

Informatika INF 

Človek a príroda 

Fyzika FYZ 

Chémia CHE 

Laboratórne cvičenia biológie a 
fyziky 

LBF 

Laboratórne cvičenia z fyziky a 
chémie 

LFCH 

Laboratórne cvičenia z biológie 
a chémie 

LBCH 

Biológia BIO 

Človek a spoločnosť 
Dejepis DEJ 

Geografia GEO 



S t r a n a  | 10 

 

Občianska náuka OBN 

Človek a hodnoty 
Etická výchova ETV 

Náboženská výchova NBK 

Človek a svet práce 
Svet práce SEE 

Technika THD 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova HUV 

Výtvarná výchova VYV 

Výchova umením VUM 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova TSV 



 

2.3 Týždenné hodinové dotácie predmetov pre ISCED 1 a ISCED 2 
Vzdelávacia oblasť Predmet Prvý Druhý Tretí Štvrtý Spolu I Piaty Šiesty Siedmy Ôsmy Deviaty Spolu II 

Jazyk a 
komunikácia 

SJL 10 10 8 8 37 5 5 5 5 5 25 

ANJ   2 2 4 3 3 3 3 3 15 

NEJ        1 2 2 5 

Príroda a 
spoločnosť 

PVO 1           

PDA  2 1 2 5       

VLA   2 1 3       

Človek a príroda 

BIO      2 2 2 2 2 10 

FYZ       2 1 2 2 7 

CHE        1 2 2 5 

LBF       1     

LFCH        1   1 

LBCH            

Človek a 
spoločnosť 

DEJ      2 1,5 2 2 2 9,5 

GEO      2 1,5 2 2 1 8,,5 

OBN       1 1 1 1 4 

Človek a hodnoty ETV/NBK 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

Človek a svet práce 

PVC    1 1       

SEE          1 1 

THD      1 1  1  3 

Matematika a práca 
s informáciami 

MAT 5 5 5 5 20 5 5 4 4 5 23 

IFV   1 1 2       

INF      1 1 1 1 1 5 

Umenie a kultúra 

VYV 2 2 2 2 8 2 1 2 1  6 

HUV 1 1 1 1 4 1 1 1   3 

VUM          1 1 

Zdravie a pohyb 
TEV 2 2 2 2 8       

TSV      2 2 2 2 2 10 

Spolu 22 23 25 26 96 27 29 30 31 31 148 



 

2.4 Poznámky k učebnému plánu 

1. Maximálny počet vyučovacích hodín v celom primárnom vzdelávaní je podľa 

Školského vzdelávacieho programu 96 hodín. 

2. Žiaci prvého ročníka majú 22 vyučovacích hodín za týždeň, žiaci druhého 

ročníka majú 23 vyučovacích hodín za týždeň, žiaci tretieho ročníka majú 25 

vyučovacích hodín za týždeň a žiaci štvrtého ročníka majú 26 vyučovacích 

hodín za týždeň. 

3. Maximálny počet vyučovacích hodín v celom sekundárnom vzdelávaní je podľa 

Školského vzdelávacieho programu 148 hodín. 

4. Žiaci piateho ročníka majú 27 vyučovacích hodín za týždeň, žiaci šiesteho 

ročníka majú 29 vyučovacích hodín za týždeň, žiaci siedmeho ročníka majú 30 

vyučovacích hodín za týždeň a žiaci ôsmeho a deviateho ročníka majú po 31 

vyučovacích hodín za týždeň. 

5. Od šk. roku 2012/2013 v 7. ročníku vyučujeme nový predmet – Laboratórne 

cvičenia z fyziky a chémie a od šk. roku 2016/2017 aj v 6. ročníku predmet – 

Laboratórne cvičenia z biológie a fyziky v časovej dotácii 1 vyučovacia hodina 

za týždeň.  

Náboženská výchova 

6. V rámci predmetu náboženská výchova sa na našej škole vyučuje katolícke aj 

evanjelické náboženstvo podľa záujmu zákonných zástupcov žiakov. 

7. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova spájame 

žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárame skupiny s najvyšším 

počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, spájame do 

skupín aj žiakov rozličných ročníkov.  

8. Predmety náboženská a etická výchova sa počas celého štúdia vyučujú ako 

voliteľné predmety. Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas 

celého školského roka. 

Informatická výchova, informatika 

9. Na vyučovanie predmetov informatika a informatická výchova triedu delíme na 

skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 16 žiakov.  

10. Predmety Informatická výchova a Informatika sa vyučujú v odbornej učebni, kde 

je 14 žiackych počítačov, dataprojektor a nainštalovaný  príslušný softvér. 

Prírodovedné predmety 

11. Predmety fyzika, chémia a biológia sa vyučujú v odbornej učebni, kde je 

počítač, dataprojektor, digitálny mikroskop s USB výstupom, laboratórne 

vybavenie  a nainštalovaný príslušný softvér. 

12. Pre potreby ostatných užívateľov je k dispozícii prenosná interaktívna tabuľa 

a hlasovacie zariadenie CPS Interwrite. 
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Telesná výchova 

13. Telesná výchova sa v prvom ročníku až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov 

a dievčatá spoločne. Triedy na druhom stupni školy sa delia alebo spájajú na 

skupiny chlapcov a skupiny dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet žiakov 

v skupine je 25. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, spájame do 

skupín aj žiakov rozličných ročníkov. 

14. Súčasťou vyučovania telesnej výchovy môže byť základný plavecký výcvik a v 

siedmom alebo ôsmom ročníku základný lyžiarsky výcvik.  

15. Plavecký výcvik sa organizuje v rozsahu piatich pracovných dní alebo 20 

vyučovacích hodín spravidla v mesiacoch september až október alebo apríl až 

máj. Plavecký výcvik sa uskutočňuje len vo vyhradenom priestore krytého 

bazéna alebo kúpaliska do výšky vodnej hladiny 1,2 metra, pričom na jedného 

dospelého cvičiteľa pripadá skupina s najvyšším počtom 10 žiakov. Plavecký 

výcvik v škole vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné 

predpoklady na vyučovací predmet telesná výchova. Odborný dozor a výcvik 

môže vykonávať aj iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti 

viesť plavecký výcvik. Účastníci plaveckého výcviku musia byť poistení proti 

úrazom. 

16. Lyžiarsky výcvik sa koná formou sústredenej päťdňovej, maximálne 

sedemdňovej výchovno-vzdelávacej činnosti v období mesiacov december až 

apríl. Lyžiarsky výcvik vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné 

predpoklady na vyučovací predmet telesná výchova, alebo iný pedagogický 

zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť lyžiarsky výcvik. Jedno 

lyžiarske alebo snowboardové družstvo tvorí najviac 15 žiakov. Účastníci 

lyžiarskeho výcviku musia byť poistení proti úrazom. 

17. Náklady spojené s plaveckým výcvikom a lyžiarskym výcvikom, výletom, 

exkurziou, školou v prírode hradí žiakovi jeho zákonný zástupca. 

Ochrana života a zdravia  

18. Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl je učivo 

„Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 2-

krát ročne. Učivo má dve zložky – teoretická príprava a cvičenie v teréne. 

19. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova zameraná na ochranu 

zdravia, spoločnosti a prírody, a to vo vybraných predmetoch, ako aj pri 

účelových cvičeniach, didaktických hrách a záujmovej činnosti. 

Exkurzie, výlety 

20. Škola v prípade dostatočného záujmu organizujeme s informovaným súhlasom 

zákonného zástupcu žiaka lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, školské výlety, 

exkurzie a školy v prírode, ktoré podľa návrhov triednych učiteľov sú zaradené 
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do plánu práce školy. Pre žiakov, ktorí sa na uvedených aktivitách 

nezúčastňujú, je zabezpečené náhradné vyučovanie. 

21. Pre žiakov prvého ročníka až štvrtého ročníka sa v školskom roku môže 

organizovať jeden jednodňový výlet, pre žiakov piateho ročníka až deviateho 

ročníka dva jednodňové výlety alebo jeden dvojdňový výlet. Žiakom piateho 

ročníka až deviateho ročníka možno školský výlet predĺžiť s informovaným 

súhlasom zákonných zástupcov o dva dni pracovného pokoja. 

22. Škola organizuje exkurzie ako súčasť vyučovania. Miesto a čas exkurzie 

vychádzajú z požiadaviek učebných osnov školského vzdelávacieho programu. 

Pretože ide o akcie konané mimo sídla školy, nesmie na jedného 

pedagogického zamestnanca, ktorý zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia 

žiakov, pripadnúť viac ako 25 žiakov. 

23. Náklady spojené výletom, exkurziou, školou v prírode hradí žiakovi jeho 

zákonný zástupca. 

24. Škola môže v súlade so školským vzdelávacím programom a učebným plánom 

organizovať výchovno-vzdelávací proces v škole v prírode na území Slovenskej 

republiky a v zahraničí. 

Dopravná výchova 

25.  Pre žiakov prvého stupňa škola organizujeme 2-krát ročne pobyt na detských 

dopravných ihriskách a využívame ich na výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

3. Charakteristika vzdelávacích oblastí – ISCED 1 

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

komunikačných schopností žiakov, ktoré síce boli deklarované aj v minulosti, ale ich 

uskutočňovanie bolo vytláčané tendenciou obsiahnuť pomerne veľkú sumu jazykových 

pojmov na vysokej úrovni abstrakcie. Zdôrazňujeme preto chápanie jazyka ako 

nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo by sa vo vyučovaní jazyka malo 

premietnuť do zámerného preferovania rozvoja komunikačných 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 zážitkový model vyučovania jazyka a naopak oslabila sa tendencia 

obsiahnuť „školskú podobu“ vednej disciplíny – lingvistiky. Obsah sa zredukoval v 

prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno - hodnotiacim 

spôsobom pracovať s jazykovými komunikátmi. Najväčší akcent sa pritom kladie na 

vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, 

schopnosť argumentovať a pod. Primárnym v literárnej výchove sa stáva rozvoj 

schopností žiaka poznávať svet a zmocňovať sa ho esteticko-umeleckými 

prostriedkami a úsilie odstrániť z vedomia žiaka presvedčenie o jedinečnosti a 

nenahraditeľnosti kognitívneho prístupu k svetu a smerovanie k pochopeniu osnovanie 

predmetu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí, 
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zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem (recepciu) umeleckého textu 

(čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. 

Najdôležitejším prvkom v tejto koncepcii literárnej výchovy 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 živote. Jazyk sa chápe ako znak 

národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej 

realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov. Cudzie jazyky naopak 

prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť 

skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový základ a 

predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. Cudzie jazyky umožňujú 

poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. 

Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenie a 

tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. 

Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa realizuje vo vzdelávacích 

predmetoch slovenský jazyk a literatúra, vyučovacie jazyky a cudzie jazyky pre 

primárny stupeň vzdelávania. 

Členenie vzdelávacej oblasti podľa kľúčových jazykových kompetencií, t. j. podľa 

procesov, ktoré sa nimi rozvíjajú: 

 

Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových 

kompetencií tým, že vedie žiakov k podpore sebadôvery každého žiaka; osvojeniu si 

vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý ich 

život a zaujať aktívne miesto v sociokultúrnom prostredí; príprave všetkých žiakov tak, 

aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji demokratickej 

spoločnosti, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti; zaručeniu rovnakých šancí sociálnej 

emancipácie pre všetkých žiakov; vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci 

činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného 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 

Počúvanie

Komunikácia

Čítanie

Písanie
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vlastným čitateľským zážitkom, 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; pestovaniu vedomia jazykovej 

príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými 

etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka, k zvyšovaniu jazykovej 

kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových prejavov. 

3.2 Matematika a práca s informáciami 
Táto oblasť zahrňuje v sebe učebné predmety matematiku a informatickú výchovu. 

Vzdelávací obsah matematiky na 1. stupni je rozdelený do piatich tematických 

okruhov, čo sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni 

explicitne nemusí byť zastúpený každý tematický okruh: 

 

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

rôznych problémov v každodenných situáciách. Je rozpracovaná na kompetenčnom 

základe, čo zaručuje vysokú mieru schopnosti aplikácie matematických poznatkov v 

praxi. 

Informatická výchova podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť 

hľadať riešenia problémových úloh a overovať ich s použitím IKT. Vedie k presnému 

vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré 

slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Systematické základné vzdelanie v 

oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť všetkým 

žiakom na 1. stupni získať základnú digitálnu gramotnosť. Cieľom učebného predmetu 

matematika na 1. stupni ZŠ je rozvoj tých schopností žiakov, 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 žiakov. Presnejšia špecifikácia cieľov veku primerané presné použitie 

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 žiakov, na základe skúseností a činností 

rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore, riešením úloh a problémov postupné 

budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou, na základe využitia induktívnych 

metód rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie, spolu s ostatnými 

učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov používať 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami

Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy

Geometria a meranie 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika

Logika, dôvodenie, dôkazy
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prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu 

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

sa, systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov podporiť a 

upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov. 

Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a 

možnosťami jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií 

primeraných veku majú žiaci získať základné zručnosti v používaní počítača. Využitím 

vhodných tém z ostatných predmetov (písanie, prírodoveda, matematika, výtvarná 

výchova, hudobná výchova) sa žiaci zoznámia s možnosťami kreslenia, trénovania 

počítania, písania a ďalšími najtypickejšími druhmi aplikácií. Obsah tejto oblasti 

vzdelávania v predmete matematika sa koncentruje na vytvorenie pojmu prirodzeného 

čísla, na ich porovnávanie a zaokrúhľovanie na desiatky a na počtové výkony s 

prirodzenými číslami. Dôležité miesto prislúcha riešeniu slovných úloh v obore 

prirodzených čísel V predmete informatická výchova sa žiaci pripravujú na pochopenie 

základných pojmov a mechanizmov pri riešení najrôznejších problémov pomocou, 

resp. prostredníctvom IKT. Žiaci sa naučia využívať nástroje internetu na komunikáciu, 

na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských problémov, na získavanie a 

sprostredkovanie informácií. Žiaci získajú základy algoritmického myslenia a 

schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT. Vzdelávací obsah 

informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť tematických 

okruhov: 

 

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

žiakov už od predškolského veku. Žiaci si uvedomujú priestor okolo seba, prírodu, ľudí, 

kultúru a to všetko vo vzájomnom vzťahu a navzájom sa ovplyvňujúce. V tomto veku 

sú žiaci prirodzene zvedaví, zaujímajú sa o svet okolo seba a o jeho fungovanie, 

hľadajú príčiny fungovania, skúšajú a učia sa pri tom. Postupné oboznamovanie sa s 

prírodnými a spoločenskými javmi a zákonitosťami v súlade s prírodovedným a 

spoločenskovedným poznaním je umožnené v tomto stupni vzdelávania takým 

spôsobom, ktorý u žiaka rozvíja aj procesuálnu stránku samotného poznávacieho 

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

vysvetliť. Vzdelávacie činnosti sú zamerané na podnecovanie poznávacej zvedavosti 

a skúmanie javov a udalostí, ktoré sú spojené so samotným a jeho bezprostredným 

Informácie okolo nás

Komunikácia prostredníctvom IKT

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie

Princípy fungovania IKT

Informačná spoločnosť
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životným prostredím. Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných 

aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom 

k stanovovaniu problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a 

úroveň ich kognitívnych schopností, napríklad v témach „plynutie času, zmeny v 

prírode, cyklus stromu, rastliny, zvieratá, hmota“. Dôležitým cieľom je rozvíjať poznanie 

dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby 

bolo schopné samostatne sa orientovať v informáciách a vedieť ich spracovávať 

objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň, viesť žiakov 

k pochopeniu potreby ochrany prírodného a kultúrneho prostredia a k jeho aktívnej 

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

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

aktívnej ochrane vlastného zdravia, rozvíjať emotívne (dobrodružné) poznávanie, 

pozorovanie a hodnotenie javov z rodnej krajiny (okolie školy a bydliska) ale aj širšieho 

okolia svojho regiónu a celej krajiny, podporovať schopnosť žiakov rozprávať o svojom 

rodnom kraji (krajine svojho okolia), pričom využívajú poznatky zo svojich pozorovaní 

a skúseností, porozprávať o významných historických udalostiach. S rozvojom 

poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj rozvoj 

špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich 

vedomostí. Rozvoj poznatkového systému, spôsobov jeho nadobúdania a modifikácie 

poznatkov, ako aj rozvoj špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa 

vzájomne ekvivalentnú hodnotu a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale 

postupne sa stáva prírodovedne gramotným. Postupné objavovanie sveta žiakmi je 

predmetom dvoch učebných predmetov prírodovedy a vlastivedy. 

3.4 Človek a hodnoty 
Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného, duchovného 

a sociálneho rozmeru mladých ľudí. Napomáha im k postupnému vytváraniu ich 

hodnotovej orientácie tak, aby raz ako dospelí jedinci bol prínosom pre ľudské 

spoločenstvo. Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou 

a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, 

prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa 

neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým 

učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem 

a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí 

pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a 

stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe 

a medzi národmi. Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v povinne 

voliteľných vzdelávacích predmetoch etická výchova alebo náboženská výchova. 

Súčasťou vzdelávacej oblasti je etická výchova (primárny, nižší sekundárny stupeň 

vzdelávania, vyšší sekundárny stupeň vzdelávania) a náboženská výchova (primárny, 

nižší sekundárny stupeň vzdelávania, vyšší sekundárny stupeň vzdelávania) Učebné 

osnovy náboženskej výchovy budú predmetom schvaľovania Konferencie biskupov 

Slovenska v zmysle zmluvy s Vatikánom. Povinne voliteľný vzdelávací predmet etická 

výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v 
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morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny 

rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj 

sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných), ako 

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

učenia. Povinne voliteľný vzdelávací predmet náboženská výchova formuje v človeku 

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

prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Vzdelávanie v 

tejto oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu schopností a spôsobilostí žiakov a vedie 

ich k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu, hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, 

rozlišovaniu dobra od zla, spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov 

prosociálneho správania primeraného veku, spoznávaniu zásad dobrých 

medziľudských vzťahov, zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt, postojov a sociálnych 

noriem, rozvíjaniu sociálnych zručností, formovaniu spoločenstva žiakov, rozvíjaniu a 

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

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

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

napomáhaniu prostredníctvom uvažovania rozumom zdôvodniť vieru, prijímaniu 

osobných rozhodnutí vo vzťahu k iným konfesiám a náboženstvám, k svetonázorom a 

ideológiám a podpore pochopenia a tolerancie voči rozhodnutiam druhých, k motivácii 

k osobnému náboženskému životu a k zodpovednému konaniu v cirkvi a v spoločnosti. 

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

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

a prispievať k úcte k práci. Do vzdelávacej oblasti patrí predmet pracovné vyučovanie, 

ktoré sa zameriava na praktické pracovné návyky a dopĺňa celé základné vzdelávanie 

o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie sa človeka v ďalšom živote a v 

spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou 

protiváhou. Je založená na tvorivej spolupráci žiakov. Obsahom predmetu pracovné 

vyučovanie je tvorivé využitie technických materiálov, základy konštruovania, 

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

remeslá. 

3.6 Umenie a kultúra 
Vzdelávacia oblasť rozvíja žiakovo povedomie vlastnej kultúrnej identity, jeho vlastné 

kultúrnohistorické vedomie, schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr už 

aj na I. stupni, kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť a 

tvorivosť. V primárnom stupni výchovy a vzdelávania nadväzuje na spontánne detské 

aktivity a prípravu v predprimárnom stupni. Žiak sa učí využívať základné kultúrne 

nástroje na kultivovanú komunikáciu, postupne rozlišovať rôzne súčasti kultúry 

(umenie, veda, náboženstvo, šport), i. Učí sa vyjadrovať svoje estetické zážitky z 

vnímania umeleckých diel, chápať význam, estetickej činnosti v každodennom živote, 

chápať význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti. Rozvíja sa jeho záujem o 

kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu, zoznamuje sa s európskou 
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tradíciou, s kultúrou iných národov, učí sa chápať význam kultúrnych a umeleckých 

pamiatok. Získava vedomosti o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre a rozvíja si jej 

porozumenie. Prostredníctvom obsahu, ktorý je uvedený vo vzdelávacej oblasti sa 

primerane veku formujú samostatné a zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej 

ponuke, k móde a k subkultúram, rozvíja sa žiakovo kritické myslenie vo vzťahu k 

ponuke masmédií a k iným súčasným kultúrnym procesom. Rozvíjajú sa žiakove 

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 zážitku zo samotného tvorivo-vyjadrovacieho procesu žiaka. 

Vzdelávacia oblasť rozvíja osobnostné, kognitívne, komunikačné a občianske 

kompetencie. Pretože žiak je komplexnou osobnosťou a nie je možné rozvíjať jeho 

kompetencie izolovane, jednotlivé kompetencie sa rozvíjajú cez viaceré témy. 

Vyjadrovacie procesy umení poskytujú k takejto komplexnosti veľmi dobré východisko, 

lebo v integrovanej forme zapájajú mimoracionálne (zmyslové, citové, motorické) 

zložky, spolu s predstavivosťou, fantáziou a racionálnym (analyticko-syntetickým) 

myslením. Od žiaka sa očakávajú najmä jeho autentické, tvorivé riešenia úloh. 

Predmety umeleckej výchovy poskytujú možnosti medzipredmetových väzieb s 

predmetmi iných oblastí. Spôsobilosť vnímania a používania 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. V prierezovej forme 

(prostredníctvom výtvarnej výchovy) aj základnými témami architektúry a multimédií 

(video, film, elektronické médiá). Oblasť je v primárnom stupni realizovaná 

prostredníctvom povinných predmetov výtvarná výchova a hudobná výchova . V 

školskom programe je možné zaviesť aj predmet dramatická výchova. Cieľom 

vzdelávacej oblasti je, aby žiak dokázal chápať význam umenia a estetickej činnosti a 

faktorov v každodennom živote, získal poznatky o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre, 

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

hlavné umelecké druhy, opisoval svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, 

rešpektoval a toleroval hodnoty iných kultúr, 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, 

formoval kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť. 

3.7 Zdravie a pohyb 
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby 

celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. 

Hlavným predmetom je telesná výchova, ale témami o starostlivosti o zdravie 

prispievajú aj prírodoveda. resp. etická výchova. Zameranie telesnej výchovy v 

primárnom vzdelávaní je dominantne zamerané na telesné, funkčné a pohybové 

zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej 
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zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické 

a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, 

sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej 

aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Telesná 

výchova využíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k 

celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom 

pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov. 

Cieľom je podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej 

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

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

pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela, podporovať vytváranie 

optimálneho rozvoja zdravotne orientovanej zdatnosti, podporovať získavanie 

poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie, uplatňovať zásady hygieny a 

bezpečnosti pri pohybovej činnosti. Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej 

edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom 

pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie 

pohybovej činnosti. Základné okruhy sú základné lokomočné 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. 

4. Charakteristika vzdelávacích oblastí – ISCED 2 

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

komunikačných schopností žiakov, ktoré síce boli deklarované aj v minulosti, ale ich 

uskutočňovanie bolo vytláčané tendenciou obsiahnuť pomerne veľkú sumu jazykových 

pojmov na vysokej úrovni abstrakcie. Zdôrazňujeme preto chápanie jazyka ako 

nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo by sa vo vyučovaní jazyka malo 

premietnuť do zámerného preferovania rozvoja komunikačných 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-zážitkový model vyučovania jazyka a naopak oslabila sa tendencia 

obsiahnuť „školskú podobu“ vednej disciplíny – lingvistiky. Obsah sa zredukoval v 

prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno - hodnotiacim 

spôsobom pracovať s jazykovými komunikátmi. Najväčší akcent sa pritom kladie na 

vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, 

schopnosť argumentovať a pod. Primárnym v literárnej výchove sa stáva rozvoj 

schopností žiaka poznávať svet a zmocňovať sa ho esteticko-umeleckými 

prostriedkami a úsilie odstrániť z vedomia žiaka presvedčenie o jedinečnosti a 

nenahraditeľnosti kognitívneho prístupu k svetu a smerovanie k pochopeniu špecifík, 

ktoré v poznávacom procese predstavuje estetické osvojovanie reality. Obsahové 

osnovanie predmetu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru 

vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem (recepciu) umeleckého 
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textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. 

Najdôležitejším prvkom v tejto koncepcii literárnej výchovy 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 živote. Jazyk sa chápe ako znak 

národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej 

realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov. Cudzie jazyky naopak 

prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť 

skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový základ a 

predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. Cudzie jazyky umožňujú 

poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. 

Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a 

tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. 

Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa realizuje vo vzdelávacích 

predmetoch slovenský jazyk a literatúra, vyučovacích jazykoch a cudzích jazykoch pre 

nižší sekundárny stupeň vzdelávania. 

Členenie vzdelávacej oblasti podľa kľúčových jazykových kompetencií, t. j. podľa 

procesov, ktoré sa nimi rozvíjajú: 

 

Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových 

kompetencií tým, že vedie k podpore sebadôvery každého žiaka, osvojeniu si 

vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý ich 

život a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom prostredí, príprave všetkých žiakov tak, 

aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji demokratickej 

spoločnosti, pluralizme a kultúrnej otvorenosti, zaručeniu rovnakých šancí sociálnej 

emancipácie pre všetkých žiakov, k pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v 

ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný 

zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného 

vzdelávania, vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého 

mnohotvárneho prostriedku, k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu 

vlastných postojov a názorov, k zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej 

komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k 

jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie, k nadobudnutiu vzťahov k slovesným 

umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, 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, k pestovaniu vedomia 

jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s 

Počúvanie Komunikácia Čítanie Písanie
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inými etnikami prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka, viesť žiakov k 

zvyšovaniu jazykovej kultúry, ich verbálnych ústnych i písomných jazykových prejavov. 

4.2 Matematika a práca s informáciami 
Obsah v tejto oblasti vzdelávania sa sústreďuje na dobudovanie pojmu prirodzených, 

celých a racionálnych čísel a počtových výkonov týmito číslami. Na tomto stupni sa 

kladú základy algebry (riešenie rovníc a nerovníc, funkcií). Z geometrie sa paralelne 

rozvíja rovinná aj priestorová geometria, rozširujú sa žiacke vedomosti o 

geometrických útvaroch, žiaci sa naučia vypočítať obvod a obsah rovinných útvarov a 

povrch a objem priestorových útvarov. Zoznamujú sa s meraním dĺžky obsahu a 

objemu ako aj meraním veľkosti uhlov. Informatika podobne ako matematika rozvíja 

myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať 

vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému 

vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré 

slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Poslaním vyučovania informatiky je 

viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri 

práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú 

kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie 

rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a 

produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu 

informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní aj iných predmetov, 

medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy. 

Cieľom je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote. 

Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať 

a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problémov. Žiak ju spoznáva ako 

súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok. Informatika podobne 

ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, 

zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. 

Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo 

formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Poslaním 

vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a 

techník používaných pri práci s údajmi a informáciami v počítačových systémoch. 

Predmet matematika je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju 

formuloval Európsky parlament. Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť 

tematických okruhov, v rámci ktorých sa žiaci zoznamujú s primeranými 

elementárnymi poznatkami a riešeniami praktických úloh.  

 

Čísla, premenná a 
počtové výkony s 

číslami

Postupnosti, 
vzťahy, funkcie, 

tabuľky, diagramy

Geometria a 
meranie 

Kombinatorika, 
pravdepodobnosť, 

štatistika

Logika, dôvodenie, 
dôkazy



S t r a n a  | 24 

 

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe, čo znamená, že 

matematické poznatky sú žiakom prezentované s využitím už existujúcich 

matematických poznatkov žiakov a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. 

Pri prezentovaní matematických poznatkov a skúseností sa pozornosť prioritne 

zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. 

V predmete informatika žiaci sú vedení k pochopeniu základných pojmov, postupov a 

techník používaných pri práci s informáciami v počítačových systémoch. Vzdelávací 

obsah informatiky je rozdelený na päť tematických okruhov: 

 

4.3 Človek a príroda 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú so 

skúmaním prírody. V tejto oblasti žiaci dostávajú príležitosť poznávať prírodu ako 

systém, ktorého súčasťou sú vzájomné premeny, pôsobia na seba a ovplyvňujú sa. 

Na takomto poznaní je založené aj pochopenie dôležitosti prírodnej rovnováhy pre 

existenciu živých sústav, vrátane človeka. Prírodovedné predmety svojim činnostným 

a bádateľským charakterom vyučovania umožňujú žiakom hlbšie porozumieť 

zákonitostiam prírodných procesov, a tým si uvedomovať aj užitočnosť prírodovedných 

poznatkov a ich aplikáciu v praktickom živote. Cieľom vzdelávania prostredníctvom 

obsahu v tejto oblasti je porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život človeka 

a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, zaujímať sa o prírodu a dianie v nej, 

získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z rôznych zdrojov, ale aj 

prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov v prírode a v laboratóriu, čím si 

rozvíjajú zručnosti pri práci s grafmi, tabuľkami, schémami, obrázkami, náčrtmi. 

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

osvojeniu si základných princípov zdravého životného štýlu. Dôležité je hľadanie 

zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, 

ktoré nás obklopujú v každodennom živote a porozumenie ich podstate, čo si vyžaduje 

interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku spoluprácu s predmetmi napríklad fyzika, 

chémia, biológia, geografia a matematika. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k 

prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a 

nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom 

sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami 

organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom 

koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov 

IKT. 

Informácie okolo nás

Komunikácia prostredníctvom IKT

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie

Princípy fungovania IKT

Informačná spoločnosť
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4.4 Človek a spoločnosť 
Vzdelávacia oblasť sa prostredníctvom obsahu snaží uchovať kontinuitu tradičných 

hodnôt našej spoločnosti v súlade s aktuálnymi integračnými procesmi, viesť k 

vnímaniu vlastenectva a národnej hrdosti v kontexte európanstva a multikulturalizmu. 

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

najvýznamnejšími spoločenskými javmi a procesmi, ktoré sa premietajú do 

každodenného života a vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi prírodou 

a spoločnosťou. Poznanie minulosti svojho národa ako aj národov Európy a sveta, 

oboznámenie sa so zemepisnými charakteristikami svojej vlasti a regiónov sveta a 

utváranie pozitívnych občianskych postojov je predpokladom získania občianskych 

kompetencií, ktoré patria ku kľúčovým vo vzdelávaní. Žiaci cez poznanie najbližšieho 

prostredia (rodina, škola), ktorého sú súčasťou, získavajú základné vedomosti o 

svojom najbližšom spoločenskom prostredí, o miestnej obci, regióne a o ostatných 

regiónoch Slovenska. Oboznamujú sa s územím, obyvateľmi, ich tradíciami a zvykmi, 

so svetom detí i dospelých, osvojujú si pravidlá a normy správania doma, v škole a na 

verejnosti,. Učia sa orientovať v čase, časových údajoch, histórii vlastnej rodiny, svojej 

vlasti i ľudskej spoločnosti. Vedú sa k pochopeniu vlastného miesta a roly v 

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

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

spoločnosti. Vychováva žiakov k láske k vlasti a súčasne rozvíja a upevňuje vedomie 

príslušnosti k európskemu civilizačnému a kultúrnemu prostrediu. Vzdelávacia oblasť 

Človek a spoločnosť otvára priestor pre kultivovanie individuálnych a spoločenských 

spôsobilostí (kompetencií), učí vidieť veci a javy vo vzájomných súvislostiach, ponúka 

argumenty, inšpiruje k tvorivému riešeniu otázok dôležitých pre vzdelanostnú 

spoločnosť. Rozvíja myšlienkové operácie, praktické zručnosti a vedomie vlastnej 

identity žiaka. Výchova a vzdelávanie v oblasti smeruje k vytváraniu kľúčových 

kompetencií tým, že žiakov vedie k orientácii v čase a priestore, získavaniu základných 

schopností a zručností poznávať historický materiál, získavaniu základných vedomostí 

z oblasti historických faktov (svetové a národné dejiny), pochopeniu príčin a dôsledkov 

historických udalostí, čítaniu a interpretovaniu historických máp, obrázkov, fotografií, 

tabuliek a iných prostriedkov používaných v dejepise, osvojovaniu noriem 

spoločenského správania a občianskeho spolužitia, rešpektovania hodnoty 

pozitívnych medziľudských vzťahov, práci s informáciami o Slovenskej republike ako 

časti zeme a o Zemi ako celku, porozumeniu premenám v krajine, ktoré podmieňuje 

človek, porozumeniu a rozvíjaniu čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, 

tabuliek, prierezov, schém a diagramov ako prostriedkov geografie,- rozvíjaniu 

podnikateľských zručností spracúvaním projektov, zvládnutiu bežných situácií v 

osobnom i občianskom živote, nachádzaniu vlastného miesta a roly v spoločnosti, 

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

pochopeniu podstaty demokracie, práv a povinností občanov, rozpoznávaniu 

protiprávneho konania a uvedomeniu si jeho dôsledkov, kultivovanému vyjadrovaniu 

vlastných myšlienok, názorov, postojov a ich obhajovaniu, úcte k vlastnému národu i 

k iným národom a národnostiam, pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych, 

náboženských a iných odlišností ľudí a spoločenstiev, budovaniu kladného vzťahu ku 
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všetkým humánnym a demokratickým hodnotám. Vzdelávaciu oblasť Človek a 

spoločnosť tvoria učebné predmety dejepis, geografia a občianska náuka, aj keď témy 

sa nachádzajú aj v ďalších predmetoch v iných oblastiach. 

4.5 Umenie a kultúra 
Vzdelávacia oblasť nadväzuje na primárny stupeň výchovy a vzdelávania, na ďalšie 

rozvíjanie žiakových kreatívnych vyjadrovacích schopností prostredníctvom vybraných 

vyjadrovacích prostriedkov výtvarného umenia, hudby, dizajnu, architektúry, filmu, 

elektronických médií. Toto vyjadrovanie je chápané vo vzťahoch k dramatickým aj 

literárnym vyjadrovacím prostriedkom a v širších súvislostiach kultúry – v rámci 

spoločných tém a medzipredmetových väzieb aj s predmetmi ostatných vzdelávacích 

oblastí. Dôležitým poslaním oblasti je budovanie vlastnej kultúrnej identity, chápanie 

miesta súčasného umenia v živote žiaka a aktívna účasť na ňom ako aj rozvíjanie 

schopnosti porozumieť iným kultúram. Vzdelávacia oblasť rozvíja žiakovo povedomie 

vlastných vkusových postojov, kultúrno-historické vedomie, rozvíja schopnosť 

rešpektovať a tolerovať hodnoty iných ľudí a iných kultúr. Žiak sa učí využívať základné 

kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, 

veda, náboženstvo, šport), rozumieť ich súvislostiam a úlohe vo svojom živote a v 

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

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

svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať význam estetických 

faktorov, estetickej činnosti v každodennom živote, chápať význam umenia v živote 

jednotlivca a spoločnosti. Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne dedičstvo a jeho 

aktualizované formy (na úrovni sociálnej skupiny, regiónu, národa a štátu, európskej 

kultúrnej oblasti), zoznamuje sa s kultúrou iných národov, učí sa chápať význam 

kultúrnych a umeleckých pamiatok a učí sa chápať súčasnú umeleckú tvorbu a prejavy 

kultúry. Žiak spoznáva typické umelecké a kultúrne prejavy ťažiskových epoch vývoja 

kultúry, vybrané typické diela a autorov svetového a slovenského umenia. Súčasťou 

oblasti je rozvoj zodpovedných a samostatných postojov k súčasnej kultúrnej ponuke, 

k móde, masovej kultúre, subkultúram, poklesnutým formám vyjadrovania; rozvoj 

kritického myslenia vo vzťahu k mediálnej produkcii a k iným súčasným kultúrnym 

procesom. Rozvíjajú sa žiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a 

spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr. V rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania si 

žiaci osvojujú základy viacerých umeleckých druhov, zoznamujú sa s možnými 

prienikmi a špecifikami, ich miestom v kultúre a postupne sa rozvíja ich komplexné 

vnímanie umenia a kultúry v súvislostiach súčasných kultúrnych procesov a aktuálnych 

problémov. Žiak si rozvíja poznanie zákonitostí etikety, schopnosti spolupracovať a 

kultúrne komunikovať na základe pravidiel etikety. V cieľoch (aj v odporúčaných 

metódach) oblasť rešpektuje cyklus učenia, v ktorom sa kombinuje skúsenosť 

postavená na osobnom zážitku, reflexia skúsenosti, aktívne odskúšanie svojich 

poznatkov až po ďalší rozvoj skúsenosti a jej komunikáciu. 

Vzdelávacia oblasť sa člení na učebné predmety: výtvarná výchova, hudobná výchova 

(5. – 7. roč.) a výchova umením (8. - 9. roč.) V školskom programe je možné zaviesť 
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aj predmet dramatická výchova. Absolvovaním tejto vzdelávacej oblasti žiak by mal 

mať povedomie vlastnej kultúrnej identity, rozvíjať vlastné kultúrno-historické vedomie, 

rozvíjať kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť, získať 

schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií prostredníctvom 

rôznych médií, vrátane hudobných umení, scénických umení, písaného a hovoreného 

slova, výtvarných prostriedkov, elektronických médií, využívať základné kultúrne 

nástroje na kultivovanú komunikáciu, rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, 

náboženstvo, šport a i.), rozumieť ich úlohe v živote jednotlivca a spoločnosti, 

rozlišovať hlavné umelecké druhy, opisovať svoje estetické zážitky z vnímania 

umeleckých diel, chápať význam estetických faktorov, estetickej činnosti v 

každodennom živote, chápať význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti a v 

kultúre, chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok, porozumieť súčasnej 

umeleckej a kultúrnej tvorbe, zaujímať sa o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa 

a štátu a zoznamovať sa s kultúrou iných národov a regiónov, získavať informácie o 

miestnom, národnom, európskom a svetovom kultúrnom dedičstve, vedieť ich 

spracovať a kriticky vyhodnocovať, získať vedomosti o významných umeleckých 

dielach z európskej tradície, vážiť si celosvetové kultúrne dedičstvo, kultúrne a 

umelecké hodnoty rôznych svetových kultúr, rešpektovať a tolerovať hodnoty iných 

kultúr, poznať zákonitosti etikety, vedieť kultúrne komunikovať na základe pravidiel 

etikety, zaujímať zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k 

subkultúram, uplatňovať kritické myslenie voči mediálnej ponuke a iným súčasným 

kultúrnym procesom, mať základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s 

príslušníkmi iných kultúr. 

4.6 Človek a hodnoty 
Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného, duchovného 

a sociálneho rozmeru mladých ľudí. Napomáha im k postupnému vytváraniu ich 

hodnotovej orientácie tak, aby raz ako dospelí jedinci 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 zážitkovým 

učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem 

a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí 

pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a 

stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe 

a medzi národmi. Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v povinne 

voliteľných vzdelávacích predmetoch etická výchova alebo náboženská výchova. 

Učebné osnovy náboženskej výchovy budú predmetom schvaľovania Konferencie 

biskupov Slovenska v zmysle zmluvy s Vatikánom. Povinne voliteľný vzdelávací 

predmet etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá 

sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je 

primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj 

sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných), ako 
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aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a 

učenia. Povinne voliteľný vzdelávací predmet náboženská výchova formuje v človeku 

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

prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Vzdelávanie v 

tejto oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu schopností a spôsobilostí žiakov a vedie 

ich k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu, hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, 

rozlišovaniu dobra od zla, spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov 

prosociálneho správania primeraného veku, spoznávaniu zásad dobrých 

medziľudských vzťahov, zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt, postojov a sociálnych 

noriem, rozvíjaniu sociálnych zručností, formovaniu spoločenstva žiakov, rozvíjaniu a 

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

človeka a dávaniu odpovede na základe zjavenia a viery cirkvi, oboznamovaniu so 

skutočnosťou viery a s posolstvom, na ktorom sa viera zakladá a napomáhaniu 

prostredníctvom uvažovania rozumom zdôvodniť vieru, prijímaniu osobných 

rozhodnutí vo vzťahu k iným konfesiám a náboženstvám, k svetonázorom a ideológiám 

a podpore pochopenia a tolerancie voči rozhodnutiam druhých, motivácii k osobnému 

náboženskému životu a k zodpovednému konaniu v cirkvi a v spoločnosti. 

4.7 Človek a svet práce 
Vzťah k práci, otázky výberu povolania sú základom tejto vzdelávacej oblasti. Cieľom 

je pripraviť žiakov na život v praxi a na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu 

práce (napr. aby dokázali dodržiavať pravidlá, povinnosti a záväzky, aby sa vedeli 

adaptovať sa na zmenené pracovné podmienky). Oblasť vzdelávania sa sústreďuje na 

to, aby žiaci dokázali pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska 

kvality, ale aj funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu. Vzdelávanie v tejto 

oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov tým, že vede 

žiakov k pozitívnemu vzťahu k práci a zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných 

výsledkov práce, osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych 

pracovných oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných 

nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v bežnom živote, vytrvalosti a sústavnosti pri 

plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov pri pracovnej 

činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku, autentickému a 

objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k novému postoju 

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

práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávaniu a k 

rozvíjaniu podnikateľského myslenia, orientácii v rôznych odboroch ľudskej činnosti, 

formách fyzickej a duševnej práce a osvojeniu potrebných poznatkov a zručností 

významných pre možnosť uplatnenia, pre voľbu vlastného profesijného zamerania a 

pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu, k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt 

a chápaniu recyklácie materiálov a produktov. 

4.8 Zdravie a pohyb 
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby 

celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. 
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Dôraz v tejto vzdelávacej oblasti je kladený na základné informácie súvisiace so 

zdravým spôsobom života. Pohyb a zdravý spôsob života sa objavuje v cieľoch 

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

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

vedomosti a praktické skúsenosti vedúce k rozvoju pohybových schopností, 

zlepšovaniu pohybovej výkonnosti žiaka, k získaniu základov športov a ich využívaniu 

s perspektívou ich uplatnenia v štruktúre vlastného pohybového režimu. 

Najdôležitejším poslaním je vytváranie vzťahu k pravidelnej pohybovej činnosti ako 

nevyhnutného základu zdravého životného štýlu. Vzdelávacia oblasť je výrazne 

spojená so zdravím, zdravým životným štýlom, pohybovou a športovou činnosťou 

nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Základné poznatky o význame 

pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej životospráve, športovej 

činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej hodnotení a pohybové 

prostriedky sú v predmete telesná a športová výchova rozdelené do štyroch modulov 

- zdravie a jeho poruchy, zdravý životný štýl, zdatnosť a pohybová výkonnosť, športové 

činnosti pohybového režimu. Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy je 

umožniť žiakom osvojiť si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti na 

primeranej úrovni, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a 

koordinačné schopnosti, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, 

prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať 

trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na záujmy 

žiakov, ich predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a 

predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie. Žiaci končiaci 

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

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

organizmus, mali by samostatne prejavovať záujem o pohybové činnosti, mať 

zodpovedajúcu úroveň pohybových schopností v súlade s ich pohybovými 

predpokladmi, mať osvojené pohybové činnosti, z ktorých si dokážu vytvoriť pohybové 

programy pre vlastnú potrebu. 
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5. Prierezové témy 

5.1 Enviromentálna výchova 
Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom. Cieľom tejto 

prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, 

zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy 

medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa 

riadi život na Zemi, poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a 

vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta, pochopiť súvislosti medzi lokálnymi 

a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu; rozvíjať si 

spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k 

životnému prostrediu, rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na 

miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, 

ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti 

za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu, vedieť hodnotiť objektívnosť 

a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich, racionálne 

ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská, využívať informačné a 

komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj 

pri prezentácii vlastnej práce. Cieľom environmentálnej výchovy žiakov je formovať a 

rozvíjať také osobnostné kvality, ktoré ich vedú k ochrane a zlepšovaniu životného 

prostredia. Takto projektovaný zámer výchovnej práce realizujeme plnením 

konkrétnych úloh, zacielených na tieto základné súčasti rozvoja osobnosti žiakov. Žiaci 

primerane k svojim vekovým osobitostiam poznajú a chápu prírodné javy a deje v 

životnom prostredí, zásahy ľudskej činnosti do životného prostredia, rozdielne typy 

životného prostredia, globálne problémy ľudstva, závislosť ľudského života a živobytia 

od životného prostredia, konflikty, ktoré môžu vzniknúť na základe environmentálnych 

problémov, vzájomnú závislosť jednotlivcov, skupín a národov od životného prostredia, 

význam efektívnej ochrany a trvalo udržateľného stavu životného prostredia, lokálne, 

národné a medzinárodné opatrenia na ochranu a využívanie životného prostredia. 

Začlenenie prierezovej témy 

 Enviromentálna výchova ako prierezová téma je začlenená do učebných plánov 

v predmetoch prírodoveda, biológia, chémia, fyzika, laboratórne cvičenia 

z fyziky a chémie, v rámci ktorých okrem iného žiaci vypracovávajú projekty na 

tému voda, vzduch, pôda, globálne otepľovanie, smog, ozón, skleníkový efekt 

ap.  

 Víťazné projekty jednotlivých tried sú umiestnené vo vestibule školy a sú na 

konci školského roka ocenené a odmenené.  

 Voda je súčasťou spoločného projektu predmetu laboratórne cvičenia z fyziky 

a chémie.  

 V učebniach sú umiestnené nádoby na separovaný zber papiera, pričom na 

škole celoročne prebieha zber papiera.  
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 Škola je zapojená do projektu Recyklohry, prostredníctvom ktorého žiaci 

separujú poškodené drobné elektrospotrebiče.  

 V budove školy sú umiestnené zberné nádoby na zber použitých batérií 

a poškodených drobných elektrospotrebičov.  

 Financie získané zbermi sa používajú na nákup školských potrieb, a tak sú žiaci 

priamo zainteresovaní aj do ochrany školského majetku.  

 Žiaci sú prostredníctvom všetkých vyučujúcich vedení k udržiavaniu poriadku 

v učebniach i priestoroch školy a školského areálu počas vyučovania i po jeho 

skončení.  

 Žiaci školy sa každoročne zapájajú do aktivít na pomoc psím útulkom.  

 V rámci enviromentálnej výchovy každoročne žiaci I. stupňa absolvujú exkurziu 

vo firme Plantago v obci a žiaci II. stupňa exkurziu v čističke odpadových vôd 

v Senci. 

 Elektronická triedna kniha, elektronická žiacka knižka, elektronická 

komunikácia medzi žiakmi, rodičmi a učiteľmi prostredníctvom mailov a e-

learningu prispievajú k ochrane životného prostredia. 

 Každoročne sme si celodenným projektom a rôznymi aktivitami pre žiakov školy 

pripomíname Deň Zeme. Žiaci vyrábajú recyklovaný papier, spracúvajú 

informácie o kyslých dažďoch, skleníkovom efekte, informácie o rozklade 

niektorých surovín, triedení a recyklácii odpadov, na školskom políčku sadia 

liečivé bylinky a pestujú bio plodiny. 

26. Využívame zakúpené učebnice enviromentálnej výchovy pre 5., 6., 7., 8., a 9. 

ročník a metodické listy pre 5., 6., 7., 8., a 9. ročník. 

27. Organizujeme aktivity spojené s významnými dňami – Medzinárodný deň 

ochrany ozónovej vrstvy (16. 9); Svetový deň ochrany zvierat (4.10); Svetový 

deň výživy (16. 10); Stredoeurópsky deň stromov (20. 10); Svetový deň vody 

(22. 3); Deň Slnka (3. 5.); Svetový deň životného prostredia (5. 6). 

28. Projekty tvoríme prevažne z odpadových materiálov. 

29. Rozvíjame povedomie žiakov o príčinách a dôsledkoch najdôležitejších 

problémoch v oblasti práv detí, najmä o prostriedkoch udržateľnosti ľudského 

rozvoja, o vzájomnej závislosti a prepojenosti rôznych oblastí sveta, rozdieloch 

v ekonomickej a sociálnej situácii ľudí. 

30. Rozvíjame povedomie žiakov o rozvojovej a humanitárnej pomoci a zároveň aj 

o možnostiach aktívneho podielu na pomoci v zmysle lokálnej i globálnej 

úrovne. 
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5.2 Multikultúrna výchova 
Zmysel tejto prierezovej témy sa v súčasnosti prehlbuje vďaka otváraniu slovenskej 

spoločnosti prostredníctvom médií, vďaka voľnejšiemu pohybu osôb a rozvoju turistiky. 

Pomáha aj medzinárodná spolupráca, migrácia príslušníkov blízkych i vzdialenejších 

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

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

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

voči príslušníkom iných kultúr, stále je však poznačené aj neznášanlivosťou. Hlavným 

cieľom tejto témy je viesť žiakov ku kultúrnemu sebauvedomeniu, k vnímaniu vlastných 

emocionálnych a sociálnych väzieb na kultúru blízkeho i vzdialenejšieho okolia. 

Podporovať ich sebavedomie a uplatnenie v skupine, motivovať k tvorivosti v interakcii 

s druhými ľuďmi, hlavne so slabšími a znevýhodnenými. Poskytovať dostatok 

podnetov pre zažitie mnohorakosti sveta. Podnecovať zvedavosť a záujem o okolie. 

Viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti. Podnecovať a 

rozvíjať u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr, ale súčasne zachovávať 

ich povedomie príslušnosti k vlastnej kultúre. Rozvíjať sebareflexiu, ktoré vo vyšších 

ročníkoch primárneho vzdelávania vedie k uvedomeniu si koreňov a premien vlastnej 

kultúrnej identity. Rozvíjať poznanie kultúr, s ktorými žiaci prichádzajú, alebo môžu v 

krátkodobom horizonte prísť do styku. Rozvíjať schopnosť riešiť konflikty pokojnou 

cestou, schopnosť komunikovať a spolupracovať s nositeľmi iných kultúr v bezpečnom 

prostredí. Multikultúrna výchova rozvíja hlavne kultúrne kompetencie žiakov, osobné, 

sociálne a komunikačné kompetencie. 

Začlenenie prierezovej témy 
Multikultúrna výchova ako prierezová téma je začlenená do učebných plánov 

v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, dejepis, etická výchova, 

občianska náuka, geografia. Žiaci pravidelne navštevujú bábkové divadlo aj historické 

Slovenské národné divadlo. Škola pre posilnenie multikultúrneho správania žiakov 

organizuje 3-krát ročne sériu interaktívnych psychologických prednášok zameranú na 

jednu z nasledovných tém: 
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Rozvoj emocionálnej inteligencie detí 

I. stupeň 
Rozvoj tolerancie inakosti u detí, vymedzenie a aktívne zoznámenie sa 
s pojmami vzájomná úcta, rešpekt, súcit, ľútosť, povzbudenie, opora. 

II. stupeň 
Rozvoj tolerancie inakosti u detí ako prevencia šikany, vymedzenie 
a aktívne zoznámenie sa s pojmami vzájomná úcta, rešpekt, súcit, 
ľútosť, povzbudenie, opora. Ako, kedy a komu môžem pomôcť? 

9. ročník 

Rozvoj tolerancie inakosti ako prevencia šikany, vymedzenie a aktívne 
zoznámenie sa s pojmami vzájomná úcta, rešpekt, súcit, ľútosť, 
povzbudenie, opora. 
Ako, kedy a komu môžem pomôcť? Sociálna interakcia ako nástroj 
rozvoja EQ. 

 
Multikultúrna spoločnosť 

I. stupeň 
Spoločenstvo, štát, kultúra, rasa, náboženstvo. Rôznorodosť, tolerancia. 
Detské práva. Aktivity vychádzajúce z teoretických východísk o danej 
téme. 

II. stupeň 
Spoločenstvo, štát, kultúra, rasa, náboženstvo. Rôznorodosť, tolerancia. 
Ľudské a detské práva. Aktivity vychádzajúce z teoretických východísk 
o danej téme. 

9. ročník 

Spoločnosť a spoločenstvo, štát, kultúra, etnikum, rasa, náboženstvo. 
Kultúrna a  národná identita a jej rešpektovanie. Rôznorodosť, 
tolerancia. Ľudské práva. Aktivity vychádzajúce z teoretických východísk 
o danej téme. 
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Rasizmus, diskriminácia, xenofóbia 

I. stupeň 
Vymedzenie základných pojmov („RD“). „Odlišnosti“ okolo nás. 
Stereotypy. Ako prezentovať vlastný názor a rešpektovať názory 
druhých. 

II. stupeň 
Vymedzenie základných pojmov („RDX“). Ľudské práva. Rozvoj 
tolerancie, pozitívnej sociálnej klímy, priateľstva. Názorová odlišnosť. 
Ako prezentovať vlastný názor a rešpektovať názory druhých. 

9. ročník 

Vymedzenie základných pojmov („RDX“). Stereotypy. Antisemitizmus a 
predsudky. Občianske a ľudské práva. Nenávistné prejavy, 
extrémistické prejavy. Rozvoj tolerancie, pozitívnej sociálnej klímy, 
priateľstva. Názorová odlišnosť. Ako prezentovať vlastný názor 
a rešpektovať názory druhých. 

5.3 Mediálna výchova 
Žiaci sú už vo veku 7 - 11 rokov vystavení vplyvom médií – nielen elektronických ale 

aj tlačených - rôznych časopisov. Zvlášť vo veľkej obľube sú televízia a počítač. Nie 

každý žiak dokáže ich obsah selektovať, preto sa čoraz viac do popredia dostáva 

potreba rozvíjať u žiakov mediálnu kompetenciu, ktorý by umožnila žiakom osvojiť si 

stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne 

využívať médiá a ich produkty, čo znamená, že učiteľ by mal viesť žiakov k tomu, aby 

lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, primerane veku sa v 

ňom orientovali. Formovať schopnosť detí primerane veku posudzovať mediálne 

šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a 

profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na 

svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať. 

Začlenenie prierezovej témy 
Mediálna výchova ako prierezová téma je začlenená do učebných plánov 

v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, dejepis, etická výchova, 

občianska náuka, informatická výchova, informatika. Škola pre posilnenie mediálneho 

povedomia žiakov organizuje 3-krát ročne sériu interaktívnych psychologických 

prednášok zameranú na jednu z nasledovných tém: 

Bezpečný virtuálny svet 

I. stupeň 
(ne)bezpečné telefonovanie, SMSky, (ne)bezpečný internet. Hry, chat. 

II. stupeň 
(ne)bezpečné telefonovanie, SMSky, (ne)bezpečný internet. SPAM, 
vírusy, e-shop, chat, hry, download, e – ohrozenia, vírusy, online 
obchodovanie, chat, reklama, , hoax, ZOZNAMKY. 

9. ročník 

(ne)bezpečné telefonovanie, SMSky, (ne)bezpečný internet. SPAM, 
vírusy, e-shop, chat, hry, download, e – ohrozenia, vírusy, online 
obchodovanie, chat, reklama, , hoax, ZOZNAMKY. Autorské práva – 
plagiátorstvo, zneužitie osobných údajov, používanie platobných kariet. 
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Bezpečné správanie 

I. stupeň 
Kde hrozí nebezpečenstvo – telefonovanie, opustené, cudzie miesta, 
sám doma. Čo robiť, ako sa brániť a ako sa nebezpečným situáciám 
vyhnúť. Na koho sa obrátiť, linky bezpečnosti. 

 
Kyberšikanovanie 

I. stupeň 
Čo je kyberšikana – ako jej predchádzať a ako sa brániť. Spôsoby 
intervencie a pomoci. 

II. stupeň 
Čo je kyberšikana – ako jej predchádzať a ako sa brániť. Spôsoby 
intervencie a pomoci. Viem sa pohybovať vo virtuálnom svete? Internet 
– zodpovedne, opatrne. 

9. ročník 
Čo je kyberšikana – ako jej predchádzať a ako sa brániť. Spôsoby 
intervencie a pomoci. Viem sa pohybovať vo virtuálnom svete? Internet 
– zodpovedne, opatrne.                           

5.4 Osobnostný a sociálny rozvoj 
Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, 

poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen 

študijný (akademický) rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych 

spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú. Aby žiak získal kvalitné 

vzdelanie, k tomu je potrebné aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal 

sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba, svoje dobré ale aj slabé stránky, 

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

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

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

je, aby prierezová téma podporovala u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu 

sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok). 

Cieľom je, aby žiak získaval a udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné 

medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny 

život a spoluprácu. V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským 

právam ale aj k rodinnej výchove. Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími 

oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. 

Začlenenie prierezovej témy 
Prierezová téma je začlenená do učebných plánov etickej výchovy a občianskej náuky. 

Súčasťou tejto prierezovej témy je aj zdravý životný štýl – žiaci II. stupňa sa 

každoročne zapájajú do súťaže Hravo ži zdravo, žiaci I. stupňa organizujú týždeň 

zdravej výživy. Žiaci ŠKD pripravujú a realizujú tematické týždne zamerané na svetový 

deň výživy, mlieka, prevenciu obezity, besedu s detským lekárom a dentálnou 

hygieničkou. Škola pre posilnenie povedomia žiakov organizuje 3-krát ročne sériu 

interaktívnych psychologických prednášok zameranú na jednu z nasledovných tém: 
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Asertívne správanie 

I. stupeň 
Čo je to asertivita, pasivita a agresia, ako zvládať hnev a negatívne 
emócie, autority - vzťah k rodičom, učiteľovi ap., sebapresadzovanie. 

II. stupeň 

Asertivita ako alternatíva k pasivite a agresii, metódy asertívneho 
správania, zvládanie hnevu a negatívnych emócií, vzťah k autorite, 
manipulácia, sebapresadzovanie  
(na konkrétnych technikách a cvičeniach si žiaci trénujú svoje asertívne 
správanie v sociálnej interakcii). 

9. ročník 

Medziľudské vzťahy na kontinuu pasivita – asertivita – agresia, metódy 
asertívneho správania, zvládanie hnevu a negatívnych emócií, vzťah 
k autorite, manipulácia, sebapresadzovanie (na konkrétnych technikách 
a cvičeniach si žiaci trénujú svoje asertívne správanie v sociálnej 
interakcii). 

 
Alternatívne riešenie konfliktov 

I. stupeň 
Čo je to konflikt, typy, vznik a priebeh. Prehľad o metódach   
alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov v porovnaní s klasickými – 
autoritatívnymi, resp. liberálnymi. Pozícia versus záujem. 

II. stupeň 

Čo je to konflikt, typy, vznik a priebeh. Prehľad o metódach 
alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov v porovnaní s klasickými – 
autoritatívnymi, resp. liberálnymi. Získanie základných zručností vo 
facilitácii, vyjednávaní a hľadaní spoločného záujmu. Vlastná skúsenosť 
pri hľadaní viacerých spôsobov riešenia simulovanej a reálnej konfliktnej 
situácie. 

9. ročník 

Čo je to konflikt, typy, vznik a priebeh. Prehľad o metódach 
alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov v porovnaní s klasickými – 
autoritatívnymi, resp. liberálnymi. Získanie základných zručností vo 
facilitácii, vyjednávaní a hľadaní spoločného záujmu. Mediácia. Vlastná 
skúsenosť pri hľadaní viacerých spôsobov riešenia simulovanej a reálnej 
konfliktnej situácie. 

 
Efektívna komunikácia 

I. stupeň 
Význam komunikácie, verbálna a neverbálna komunikácia. Spätná 
väzba, komunikačné zlozvyky. Kritika – konštruktívna/ pravdivá, 
nevhodne podaná/ nepravdivá. 

II. stupeň 

Význam komunikácie, verbálna a neverbálna komunikácia. Spätná 
väzba, komunikačné zlozvyky. Kritika – konštruktívna/ pravdivá, 
nevhodne podaná/ nepravdivá. Oprávnená požiadavka. Vyjadrenie 
hnevu. Otázka „prečo“. 

9. ročník 

Význam komunikácie, verbálna a neverbálna komunikácia (NV) – typy 
NV a ich stručná charakteristika - proxemika, haptika, posturológia, 
paralingvistické prejavy. Spätná väzba, komunikačné zlozvyky. Kritika – 
konštruktívna/ pravdivá, nevhodne podaná/ nepravdivá. Oprávnená 
požiadavka. Vyjadrenie hnevu. Otázka „prečo“. Modelové situácie 
orientované na prax z nadobudnutých teoretických poznatkov. 
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Sebapoznanie a sebearozvoj 

I. stupeň 
Spoznávanie svojej osobnosti špecifickými metodikami. Zvýšenie 
sebauvedomenia a vnímavosti k druhým. Sebariadenie 
a sebamotivácia. 

II. stupeň 

Spoznávanie svojej osobnosti špecifickými metodikami. Metódy 
poznávania tvorivosti, myšlienkové mapy. Využitie tvorivosti pri učení. 
Sebapoznanie ako základ vlastnej efektivity. Využitie tvorivosti pri učení. 
Sebariadenie a sebamotivácia. 

9. ročník 

Spoznávanie svojej osobnosti špecifickými metodikami. Sebareflexia 
a spätná väzba ako východisko systematického sebapoznávania. 
Plánovanie vlastného osobnostného rozvoja s ohľadom na aktuálnu 
životnú etapu a s ňou súvisiace vývinové úlohy. Metódy poznávania 
tvorivosti, myšlienkové mapy. Využitie tvorivosti pri učení. Sebariadenie 
a sebamotivácia. 

 
Teambuilding 

I. stupeň 
Budovanie kolektívu ako prevencia šikany, spolupráca, pocit „my“, 
zážitková forma hier. 

II. stupeň 

Spoznanie fáz vývoja skupiny, skupinovej dynamiky, postoje a ich 
zmena, sociálna percepcia, interakcia, pocit „my“. Aktivity súvisiace 
s teoretickým východiskom danej témy – zlepšenie vzťahov 
v problémovej triede. Teambuilding ako predpoklad fungujúceho celku. 

9. ročník 

Spoznanie fáz vývoja skupiny, skupinovej dynamiky, účinných a 
efektívnych faktorov pôsobiacich v práci so skupinou, postoje a ich 
zmena, sociálna percepcia, interakcia, pocit „my“. Aktivity súvisiace 
s teoretickým východiskom danej témy – zlepšenie vzťahov 
v problémovej triede. Teambuilding ako predpoklad fungujúceho celku. 

 
Aplikácia ľudských práv v spoločnosti 

I. stupeň 
Práva všetkých detí bez rozdielu, stručná charakteristika pojmov, 
akceptácia seba a druhých, program výchovy k tolerancii. 

II. stupeň 
Práva všetkých detí bez rozdielu. Základné pojmy a súvislosti. 
Akceptácia seba a druhých, program výchovy k tolerancii a ľudským 
právam. Ľudské práva v kontexte každodenného života. 

9. ročník 
Práva všetkých detí bez rozdielu. Základné pojmy a súvislosti. 
Akceptácia seba a druhých, program výchovy k tolerancii a ľudským 
právam. Ľudské práva v kontexte každodenného života. 

 
Prevencia rizikového správania 

I. stupeň 
Záškoláctvo a túlanie. Krádeže a vandalizmus, agresivita. Klamstvo 
a dôvera. Intrigy. Etiketa (odvrávanie, nevhodné slovné výrazy, 
zdvorilosť a spoločenské správanie). 

II. stupeň 

Záškoláctvo a túlanie. Krádeže a vandalizmus, agresivita. Klamstvo 
a dôvera. Intrigy. Sebapoškodzovanie. Etiketa (odvrávanie, nevhodné 
slovné výrazy, zdvorilosť a spoločenské správanie), spoločenské normy, 
hodnoty v živote človeka. Morálka. 

9. ročník 
Záškoláctvo a túlanie. Krádeže a vandalizmus, agresivita. Klamstvo 
a dôvera. Intrigy. Sebapoškodzovanie. Poruchy príjmu potravy. 
Delikvencia a kriminalita (asociálne, delikventné, protispoločenské 
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a kriminálne správanie). Etiketa (odvrávanie, nevhodné slovné výrazy, 
zdvorilosť a spoločenské správanie), spoločenské normy, hodnoty 
v živote človeka. Morálka. 

 
Šikanovanie 

I. stupeň 
Čo je násilie a dôvod vzniku. Kto je obeť/agresor a prečo. Vymedzenie 
pojmu šikana – forma a jej dopad na jednotlivca i skupinu. Spôsoby 
intervencie a pomoci. 

II. 
stupeň 

Čo je násilie a dôvod vzniku. Kto je obeť/agresor a prečo. Vymedzenie 
pojmu šikana – forma a jej dopad na jednotlivca i skupinu. Spôsoby 
intervencie a pomoci. 

9. ročník 

Čo je násilie a dôvod vzniku. Kto je obeť/agresor a prečo. Vymedzenie 
pojmu šikana – forma a jej dopad na jednotlivca i skupinu. Spôsoby 
intervencie a pomoci. Vplyv rodinného a školského prostredia. 
Šikana ako trestný čin. 

 
Psychohygiena všedného dňa 

I. stupeň 
Vymedzenie pojmu stres, eustres, distres. Efektívne zvládanie 
záťažových situácií. Časová organizácia priebehu dňa. Môj životný 
priestor. Relax, záľuby. 

II. stupeň 
Vymedzenie pojmu stres, eustres, distres, krivka stresu. Efektívne 
zvládanie záťažových situácií. Časová organizácia priebehu dňa. Môj 
životný priestor. Relax a záľuby. 

9. ročník 
Vymedzenie pojmu stres, eustres, distres, krivka stresu, frustrácia, 
deprivácia. Efektívne zvládanie záťažových životných i bežných situácií. 
Časová organizácia priebehu dňa. Môj životný priestor. Relax a záľuby. 

 
Racionálne metódy učenia 

I. stupeň 

Zmeny pri príchode do školy. Racionálne spôsoby osvojovania si učiva. 
Proces zapamätávania, význam opakovania. Hospodárenie s časom. 
Motivácia. Vonkajšie podmienky prípravy na vyučovanie doma. 
Špeciálne postupy pri učení. 

II. stupeň 

Zmeny pri príchode na druhý stupeň. Racionálne spôsoby osvojovania 
si učiva. Proces zapamätávania, význam opakovania. Hospodárenie 
s časom. Motivácia. Vonkajšie podmienky prípravy na vyučovanie doma. 
Špeciálne postupy pri učení. 

9. ročník 

Zmeny pri príchode na strednú školu. Racionálne spôsoby osvojovania 
si učiva. Proces zapamätávania, význam opakovania. Pozornosť, pamäť 
a myslenie. Hospodárenie s časom. Motivácia. Vonkajšie podmienky 
prípravy na vyučovanie doma. Špeciálne postupy pri učení. 

 
Tréma 

I. stupeň 
Čo je to tréma. Tréma a výkon. Predskúškové stavy. Úzkosť, napätie a 
nervozita. Zlyhanie a neúspech. Sebadôvera. Ako trému odstrániť. 
Príprava na písomku. 

II. stupeň 
čo je to tréma. Tréma a výkon. Predskúškové stavy. Úzkosť, napätie a 
nervozita. Zlyhanie a neúspech. Sebadôvera. Ako trému odstrániť. 
Príprava na písomku, prijímačky, testovanie. 
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9. ročník 
Čo je to tréma. Tréma a výkon. Predskúškové stavy. Úzkosť, napätie a 
nervozita. Zlyhanie a neúspech. Sebadôvera. Ako trému odstrániť. 
Príprava na písomku, prijímačky, testovanie. 

 
Životný štýl 

I. stupeň 
Voľný čas v partii. Kult mladosti a krásy, ageizmus. Vzory a idoly. Šport. 
Hry a rozprávky. Internet a počítačové hry. 

II. stupeň 
Subkultúry mládeže, voľný čas v partii. Kult mladosti a krásy, ageizmus. 
Vzory a idoly. Šport. Trendy IN a OUT. Párty, žúr a chatovačka. Internet 
a počítačové hry. Konzum. 

9. ročník 
Subkultúry mládeže, voľný čas v partii. Kult mladosti a krásy, ageizmus. 
Vzory a idoly. Šport. Trendy IN a OUT. Párty, žúr a chatovačka. Internet 
a počítačové hry. Konzum. 

 
Poruchy príjmu potravy 

I. stupeň - 

II. stupeň Závislosť od jedla – poruchy príjmu potravy. Mentálna anorexia, 
Mentálna bulímia. Ortorexia. Bigorexia. PPP u chlapcov a u dievčat. 
Príčiny, prejavy, ako môžem pomôcť. Kult krásy. 

9. ročník Závislosť od jedla – poruchy príjmu potravy. Mentálna anorexia, 
Mentálna bulímia. Ortorexia. Bigorexia. PPP u chlapcov a u dievčat. 
Príčiny, prejavy, ako môžem pomôcť. Dopad na súčasnosť a budúcnosť. 
Kult krásy. 

 
Nelátkové závislosti 

I. stupeň Znaky závislosti. Internet, mobil, nakupovanie, šport, jedlo. Gamblerstvo 
a tipovanie (profil hráča). 

II. stupeň Znaky závislosti. Internet (chat, virtuálne vzťahy, sociálne siete), mobil, 
nakupovanie. Gamblerstvo a tipovanie (profil hráča).  Vzťahové 
závislosti (sekty, kulty, partnerstvo). 

9. ročník Znaky závislosti. Internet (chat, virtuálne vzťahy, sociálne siete), mobil, 
nakupovanie. Gamblerstvo a tipovanie (profil hráča).  Vzťahové 
závislosti (sekty, kulty, partnerstvo). 

 
Látkové závislosti 

I. stupeň Alkohol a tabak, iné drogy. Legálne a nelegálne drogy. Znaky závislosti.  
Mýty a fakty. Cigarety. Fyzické a psychické zdravie závislého. Vplyv 
závislosti na vzťahy v rodine, v škole/práci, na osobnostný vývoj. Ako 
pomôcť závislému. 

II. stupeň Drogy (alkohol, psychotropné látky) a tabak. Legálne a nelegálne drogy. 
Znaky závislosti.  Mýty a fakty. Alkohol – droga číslo jeden. Cigarety. 
Lieky a prchavé látky. Fyzické a psychické zdravie závislého. Vplyv 
závislosti na vzťahy v rodine, v škole/práci, na osobnostný vývoj. Ako 
pomôcť závislému. 

9. ročník Drogy (alkohol, psychotropné látky) a tabak. Legálne a nelegálne drogy. 
Znaky závislosti.  Mýty a fakty. Alkohol – droga číslo jeden. Cigarety 
a vodné fajky. Lieky a prchavé látky. „Greska, éčko, piko, huby“. Fyzické 
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a psychické zdravie závislého. Vplyv závislosti na vzťahy v rodine, 
v škole/práci, na osobnostný vývoj. Ako pomôcť závislému. 

 
Kurz priateľstva 

I. stupeň Kto sú moji kamaráti. Ako si ich vyberám. Hádky medzi kamarátmi. Ako 
sa navzájom počúvať, ako sa dohodnúť. Povzbudenie, ocenenie, 
pomoc. Rozpoznávanie nálad a správna reakcia na ne. „Sú do seba 
buchnutí“ 

 
Vzťahy, priateľstvo, láska 

II. stupeň Čo sa mi páči/ nepáči na opačnom pohlaví. Komunikácia medzi 
chlapcami a dievčatami. Priateľstvo a láska – kde začína rozdiel a či 
vôbec. Rodové stereotypy. „Sú frajeri?“ 

 
Všade dobre, doma najlepšie 

I. stupeň Moje miesto v rodine, spôsoby výchovy. Vzťahy v mojej rodine. Funkcie 
rodiny, hodnoty a postoje. Rodinné mýty a tradície. 

II. stupeň Moje miesto v rodine, spôsoby výchovy. Vzťahy v mojej rodine. Funkcie 
rodiny, hodnoty a postoje. Rodinné mýty a tradície. Násilie v rodine. 

9. ročník Moje miesto v rodine, spôsoby výchovy. Vzťahy v mojej rodine. Funkcie 
rodiny, hodnoty a postoje. Rodinné mýty a tradície. Rodinné konštelácie. 
Násilie v rodine. 

 
Sme naozaj takí? 

II. stupeň Muži a ženy, chlapci a dievčatá: rodové stereotypy a predsudky 
v mužskej a ženskej role. Rodovo podmienené násilie. Mýtus krásy. 
Metrosexualita. 

9. ročník Muži a ženy: rodové stereotypy a predsudky v mužskej a ženskej role. 
Rodovo podmienené násilie. Mýtus krásy. Metrosexualita. 

 
Partnerské vzťahy a sexualita 

9. ročník Čo sa mi páči, nepáči na opačnom pohlaví. Rozdiely v štýle 
komunikácie. Priateľstvo a láska – kde začína rozdiel a či vôbec. O čom 
je partnerstvo? Úcta a dôvera, tolerancia a rešpekt. Sexuálne rizikové 
správanie. Antikoncepcia. Sexuálne zneužitie. 

 
Zodpovedné rodičovstvo 

9. ročník Sú rodičia mojím vzorom? Rola rodiča vs. partnera. Postavenie rodiny 
v spoločnosti. Funkcie a typy rodiny. Manželstvo. Riziká – 
nezamestnanosť, odmietanie detí v rodine, rozvedení a osamelí rodičia. 
Kedy je ten správny čas? 

 
Obchodovanie s ľuďmi 

II. stupeň Vymedzenie pojmu obchodovanie s ľuďmi – fenomén súčasnosti – 
charakteristické znaky. Migrácia. Účely obchodovania s ľuďmi. Kto sa 
stáva obeťou. Životné podmienky obchodovaných osôb a druhy prác, 
ktoré sú nútené robiť. Čo robiť, na koho sa obrátiť v prípade núdze. 
Výhody a nevýhody práce v zahraničí. Situácia na Slovensku. 
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9. ročník Vymedzenie pojmu obchodovanie s ľuďmi – fenomén súčasnosti – 
charakteristické znaky. Migrácia. Sexuálne, ekonomické vykorisťovanie, 
nelegálna adopcia, obchodovanie s ľudskými orgánmi, prevádzačstvo. 
Kto sa stáva obeťou. Životné podmienky obchodovaných osôb a druhy 
prác, ktoré sú nútené robiť. Čo robiť, na koho sa obrátiť v prípade núdze. 
Výhody a nevýhody práce v zahraničí. Situácia na Slovensku. 

 
Spoznaj sám seba 

II. stupeň Spoznanie oblasti záujmov, osobnostné predpoklady. Finančná 
gramotnosť. Význam profesionálnej orientácie – ako nájsť prácu, ktorá 
ma bude baviť. 

9. ročník Spoznanie oblasti záujmov, osobnostné predpoklady. Finančná 
gramotnosť. Význam profesionálnej orientácie – ako nájsť prácu, ktorá 
ma bude baviť. 

 
Ako uspieť na pohovore 

9. ročník Ako si vybrať správnu ponuku práce. Ako má vyzerať správny životopis. 
Príprava na pohovor. Motivačný list. Často kladené otázky. 
Sebaprezentácia. Rady a tipy. 

5.5 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov - 

komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, 

poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, 

ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt. V tejto prierezovej téme sa 

zameriavame na postupnosť jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu, ktorú 

budú môcť žiaci využívať v ostatných predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti pri 

prezentácii svojej školy. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s 

použitím informačných a komunikačných technológií. 

Začlenenie prierezovej témy 
Prierezová téma je primárne začlenená do predmetov informatická výchova 

a informatika a sekundárne začlenená do všetkých ostatných predmetov. Žiaci počas 

školského roka spracúvajú papierové alebo elektronické projekty – vo worde, exceli, 

power pointe, resp. inom programe vo všetkých vyučovacích predmetoch. Žiaci I. 

stupňa tvoria prevažne papierové projekty, žiaci  II. stupňa tvoria 3D a elektronické 

projekty. Veľký dôraz kladieme na obhajobu projektu – prezentáciu projektu pred 

skupinou a zodpovedanie prípadných otázok. Papierové aj elektronické projekty sú na 

konci školského roka vyhodnotené (každá kategória osobitne) a najlepšie práce sú 

odmenené.  



S t r a n a  | 42 

 

 

5.6 Ochrana života a zdravia 
Ochrana života a zdravia sa na našej škole realizuje prostredníctvom učebných 

predmetov štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem 

vyučovania – didaktických hier a účelového cvičenia, ktoré sa konajú 2-krát ročne. 

Ochrana života a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov 

zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte 

a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností 

ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca 

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

neustále poznávanie prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je 

predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných 

a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými 

katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách 

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

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

zdravia a života iných ľudí, poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti a 

praktické zručnosti, osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní 

pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, 

formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti 

organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách. Prierezovú 

tému napĺňa obsah: riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana, zdravotná 

príprava, pohyb a pobyt v prírode. 
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Začlenenie prierezovej témy 
Prierezová téma je začlenená do predmetov prírodoveda, biológia a chémia. Civilná 

ochrana a riešenie mimoriadnych udalostí je zaradené do učebných plánov chémie; 

zdravotná príprava je zaradená do učebných osnov prírodovedy a biológie. Škola 2-

krát ročne organizuje pre žiakov I. stupňa didaktické hry a pre žiakov II. stupňa účelové 

cvičenie. Obe organizačné formy majú dve časti – teoretickú a praktickú. V teoretickej 

časti sú žiakom vysvetlené spôsoby riešenia mimoriadnych situácií, civilná ochrana 

a zdravotná príprava. V praktickej časti cvičenia v teréne zameranej na pobyt a pohyb 

v prírode žiaci riešia pripravené úlohy a testy. Dobrovoľní požiarnici z obce pripravujú 

každoročne pre žiakov ukážky z ich činností, prehliadku hasičského auta i prednášku 

o ochrane pred požiarmi. Žiaci so strednej zdravotníckej školy v Bratislave zasa 

interaktívne kurzy prvej pomoci a ošetrovania zraneného. 

 

Téma Obsah 

Riešenie mimoriadnych 
udalostí 

Opatrenia školy v prípade mimoriadnych situácií, 
varovné signály CO, požiarna ochrana, ochrana pred 
účinkami zbraní hromadného ničenia, evakuácia, 
ochranná maska. 

Civilná ochrana 

Zdravotná príprava 

Prvá pomoc, bezvedomie, porucha zastavenia 
dýchania a srdcovej činnosti, krvácanie a šok, poruchy 
pohybovej sústavy, ochrana pred nákazlivými 
chorobami a otravami, transport ranených. 

Pobyt a pohyb v prírode 
Orientácia v teréne, topografické značky, určenie 
azimutu a vlastného stanovišťa, úprava životného 
prostredia. 

Dopravná príprava 
Dopravné značky a dopravné zariadenia, účastníci 
cestnej premávky, vodičské preukazy. 
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Ročník 
Počet VH 

za rok 
Obsah Metódy a formy 

Piaty 

2 Výchova k bezpečnému správaniu 
Výklad, názorné 

ukážky 

2 Zdravotná príprava 
Výklad, názorné 

ukážky 

2 Orientácia v teréne 
Výklad, názorné 

ukážky 

1 Nácvik evakuácie Nácvik 

8 Cvičenia v teréne Praktické cvičenie 

Šiesty 

2 Prostriedky individuálnej ochrany Praktické cvičenie 

2 Orientácia v teréne 
Výklad, názorné 

ukážky 

2 Varovanie obyvateľstva 
Výklad, názorné 

ukážky 

1 Nácvik evakuácie Nácvik 

8 Cvičenia v teréne Praktické cvičenie 

Siedmy 

2 Riešenie mimoriadnych udalostí 
Výklad, názorné 

ukážky 

2 Výchova k bezpečnému správaniu 
Výklad, názorné 

ukážky 

2 Zdravotná príprava 
Výklad, názorné 

ukážky 

1 Nácvik evakuácie Nácvik 

8 Cvičenia v teréne Praktické cvičenie 

Ôsmy 

2 Riešenie mimoriadnych udalostí 
Výklad, názorné 

ukážky 

2 Nebezpečné látky 
Výklad, názorné 

ukážky 

2 Varovanie obyvateľstva 
Výklad, názorné 

ukážky 

1 Nácvik evakuácie Nácvik 

8 Cvičenia v teréne Praktické cvičenie 

Deviaty 

2 Nebezpečné látky 
Výklad, názorné 

ukážky 

2 Varovanie obyvateľstva 
Výklad, názorné 

ukážky 

2 Zdravotná príprava 
Výklad, názorné 

ukážky 

1 Nácvik evakuácie Nácvik 

8 Cvičenia v teréne Praktické cvičenie 

5.7 Dopravná výchova 
V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, 

korčuliari, kolobežkári, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej 

dopravy a pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa 

záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti 

v mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky 
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zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti 

najmä prostredníctvom školy. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v 

škole je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako 

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

vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte 

školy, na detských dopravných ihriskách alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. 

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

afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Cieľom 

prierezovej témy je pochopiť funkcie dopravy ako 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 

zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci (spolujazdec) a pod. 

Začlenenie prierezovej témy 
Dopravná výchova sa na I. stupni realizuje formou krúžku v 1. ročníku a žiaci I. stupňa 

sa zúčastňujú 2-krát ročne pobytu na detskom dopravnom ihrisku. Všetci žiaci školy 

sa s dopravnou výchovou stretávajú aj počas didaktických hier a účelového cvičenia. 

5.8 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 
Táto prierezová téma úzko súvisí s prierezovou témou multikultúrna výchova ale vo 

svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným 

kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. Nakoľko sa vláda Slovenskej republiky 

zaviazala realizovať. Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u 

žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, 

staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov 

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

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

ktorú vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva.  

Začlenenie prierezovej témy 
Túto prierezovú tému sme začlenili do vyučovania do viacerých predmetov, 

prostredníctvom ich obsahov ale aj formou projektov, exkurzií a pod. Ide o predmety 

výtvarná, hudobná, literárna a etická výchova, pracovné vyučovanie ale aj dejepis, 

prírodoveda, vlastiveda a geografia. Edukačná činnosť v predmete literárna výchova 

alebo dejepis je formou vychádzky zameraná na to, aby žiaci poznali históriu a kultúru 

vlastnej obce, čo sa im v nej najviac páči, čím sa pýši naša obec, jej históriu, povesti, 

piesne, šport a kultúru, osobnosti, jej flóru a faunu. Žiaci následne spracovávajú 

papierový projekt o našej obci, prezentujú ho pred kolektívom, navzájom hodnotia. 

Najlepšie projekty sú na konci školského roka vyhodnotené a najlepšie z nich sú 

odmenené. Poznávajú hádanky, básne, ľudové piesne, tanec, ľudové kroje, príslovia, 

porekadlá, pranostiky, bájky, rozprávky, povesti. Edukačná činnosť v predmete 

vlastiveda je formou triedneho výletu zameraná na objavovanie a spoznávanie 

prírodných krás a zaujímavostí Slovenska. V rámci čítania a literárnej výchovy sú 

prezentované povesti z veľkých a starých miest Slovenska, zvyky a tradície.  Úcta k 
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starším obyvateľom je zahrnutá do akadémie pri príležitosti osláv jubilantov. V rámci 

školského vzdelávacieho programu je obsah prierezovej témy zaradený aj do literárno-

dramatické krúžku. V predmete pracovné vyučovanie žiaci spoznávajú tradičné ľudové 

remeslá, ľudovoumelecké výrobky regiónu, tradičné jedlá, staviteľské pamiatky v obci. 

6. Gramotnosť 

Výsledkom vzdelávania je rozvíjanie nielen kľúčových spôsobilostí, ale aj získanie 

funkčnej gramotnosti. Funkčná gramotnosť je schopnosť používať tlačený a písaný 

materiál na splnenie všetkých potrieb človeka doma, pri voľnočasových aktivitách, 

v zamestnaní ap. Funkčná gramotnosť je vlastne spracovanie informácií uvedených 

v texte a ich použitie na riešenie istej životnej situácie. Spočíva jednak v schopnosti 

spracovať text alebo jeho časť a takto získané informácie použiť na riešenie 

praktického problému. 

6.1 Čitateľská gramotnosť 
Čitateľská gramotnosť ako prierezová gramotnosť sa považuje za základnú 

spôsobilosť, bez ktorej nemožno budovať funkčnú gramotnosť. V súčasnosti chápeme 

čitateľskú gramotnosť ako univerzálnu spôsobilosť. Nie je to teda len schopnosť 

prečítať slová, vety a celé texty, ale aj prečítané pochopiť a ďalej pracovať s obsahom. 

Pri takomto vnímaní problematiky čitateľskej gramotnosti nie je až tak veľmi dôležitá 

ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale podstatné je porozumenie a používanie textov. 

V súvislosti s pojmom čitateľská gramotnosť nemožno uvažovať iba o textoch, ktoré 

žiak číta v škole, ale aj o textoch súvisiacich s jeho bežným životom mimo školy. Mnohé 

znalosti, ktoré si terajší žiaci budú počas svojho života musieť osvojiť, ešte neexistujú 

v žiadnej prístupnej forme, preto je dôležité, aby sa naučili získavať a spracovávať 

informácie. Pre neustále zvyšovanie úrovne čitateľskej gramotnosti uplatňujeme vo 

výchovno-vzdelávacom procese nasledovné aktivity: 

31. Zapájame sa do súťaží Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko a Rozprávkové 

vretienko. 

32. Každá trieda na I. stupni školy odoberá veku primeraný časopis. Čítanie z neho 

sa zaraďuje v časových rezervách na hodinách čítania, vo voľnom čase v ŠKD; 

žiaci si vyberajú texty na prednes poézie a prózy v súťažiach Hviezdoslavov 

Kubín, Šaliansky Maťko a Rozprávkové vretienko. 

33. Všetci žiaci využívajú školskú knižnicu, ktorú aj sami obohacujú v rámci akcie 

Zachráňme krajinu fantázie, kedy prinesú prebytočné knihy z vlastných knižníc.  

34. Vhodné texty sa na vyučovacích hodinách dramatizujú a následne predvádzajú 

na školských akadémiách.  Napr. v školskom roku 2012/2013 na oslavy 50. 

výročia založenia školy žiaci II. A a IV. A nacvičili so svojimi vyučujúcimi scénky 

„Do školy“ a „Čin-Čin“. 

35. Na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry sa uplatňujú 

didaktické hry zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

36. Žiaci sa spolu so svojimi vyučujúcimi zapájajú do tvorby Multimediálnej čítanky. 

37. Vhodné texty žiaci pretvárajú na komiksy. 
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38. Žiaci tvoria projekty o „Obľúbenej knihe“ a „Obľúbenej rozprávke“. 

39. Žiaci majú možnosť pracovať v krúžkoch Školské divadlo, Literárny krúžok 

a Čitateľský krúžok. 

40. Pravidelne 2-krát ročne žiaci navštevujú Bratislavské bábkové divadlo 

a najsilnejší zážitok potom spracujú výtvarnou formou. 

41. Žiaci prvého stupňa sa zapájajú do Čitateľského maratónu a žiaci druhého 

stupňa do Štafetového čítania. Obe aktivity organizuje a realizuje škola. 

42. Pre žiakov prvého stupňa každoročne organizujeme tematickú „Rozprávkovú 

noc v škole“, ktorej súčasťou je čítanie a dramatizácia vybranej rozprávky. 

43. Žiaci prvého ročníka sú v rámci riaditeľských previerok preverení z osvojenia 

čítania – čítaním neznámeho textu z knihy Rozprávky o psíčkovi a mačičke. 

44. Žiaci 2. až 8. ročníka sa od šk. roku 2009/2010 podrobujú v rámci riaditeľských 

previerok testu zo slovenského jazyka a literatúry. 

45. Žiaci 5. až 8. ročníka sa od šk. roku 2012/2013 podrobujú v rámci riaditeľských 

previerok testu Gramotnosť, súčasťou ktorého je aj test čitateľskej gramotnosti. 

46. K rozvoju čitateľskej gramotnosti rozhodne prispieva aj každodenná súťaž 

organizovaná školou „Dnes je ...“, ktorá je zameraná na prezentáciu svetových 

dní a doplnená vhodnou otázkou alebo úlohou, ktorú žiaci následne v daný deň 

riešia. Podobne každý týždeň prebieha na škole súťaž „Kto som?“, ktorá je 

zameraná na prezentáciu významného človeka, identitu ktorého majú žiaci 

uhádnuť. 

47. Organizujeme rôzne exkurzie: Štúrova Modra, Múzeum holokaustu v Seredi. 

48. Žiaci na I. aj na II. stupni vydávajú vlastný školský časopis. 
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6.2 Matematická, informatická a finančná gramotnosť 
Pre neustále zvyšovanie úrovne matematickej, informatickej a finančnej gramotnosti 

uplatňujeme vo výchovno-vzdelávacom procese nasledovné aktivity: 

49. Zapájame sa do súťaží Maks, Maksík, Klokan, Pangea, iBobor, Taktik, Expert, 

Všetkovedko, Matematická olympiáda, Pytagoriáda. 

50. Škola je zapojená do projektu Digiškola. 

51. Žiaci sa na vyučovacích hodinách informatiky a matematiky učia tvoriť grafy 

a tabuľky. Učia sa ich nielen interpretovať, ale aj vyjadrovať k nim svoj názor. 

52. Hodnotenie školského roka (prospech a dochádzka tried) sa pre žiakov 

i verejnosť prezentuje vo forme grafov a tabuliek zverejnených vo vestibule 

školy. Žiaci sú s nimi neustále konfrontovaní a slúžia nielen ako nástroj 

matematickej gramotnosti, ale aj motivácie pre osobné zlepšenie. 

53. Pravidelne navštevujeme interaktívne výstavy v Detskom múzeu v Bratislave 

zamerané na finančnú gramotnosť. V šk. roku 2012/2013 sme navštívili výstavu 

„O troch centoch“, ktorá hravou formou priblížila deťom tému peňazí, ich histórie 

a funkcie ako všeobecného nástroja výmeny, výroby a distribúcie. Výstava 

zároveň nabáda k finančnej zodpovednosti a učí deti, že nie všetko sa dá v 

živote kúpiť. 

54. V rámci zjednodušenia prístupu k informáciám využívame v kmeňových 

triedach počítače s pripojením na internet. Žiaci tak 

v priebehu vyučovacích hodín môžu vyhľadávať 

a triediť nielen informácie, ale aj animácie, obrázky 

a zvuky. 

55. Ako propedeutiku programovania používame od 1. 

ročníka včielku a autíčka BeeBot. 

56. Škola pre potreby žiakov na I. aj na II. stupni 

zakúpila tablety. Práca s tabletmi je integrovaná do 

rôznych predmetov. 

57. Škola využíva elektronickú triednu knihu, 

elektronickú žiacku knižku a elektronický dochádzkový systém. Rodičia sú tak 

online informovaní o prospechu, správaní svojich detí i preberaných témach. 

58. V odbornej učebni na výučbu informatiky používame 14 nových počítačov (Acer 

Aspire M3985, počítač Intel Core i7 3770 Ivy Bridge, RAM 16 GB, NVIDIA 

GeForce GT640 4 GB, HDD 2 TB 7200 otáčok, DVD ± RW slot-in, WiFi, USB 

3.0, Windows 8 64-bit). Žiaci môžu počítače využívať aj počas prestávok. 

59. Triedy na I. stupni školy sú vybavené interaktívnou tabuľou Active Boart 

s integrovaným softvérom Active Inspire. 

60. Pedagogickí zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú školení zameraných na 

prácu s interaktívnou tabuľou a manažment tabletov. 

61. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame 42 výučbových programov, 

žiaci sa učia s nimi nielen pracovať, ale ich aj spravovať. 

62. Žiaci 2. až 8. ročníka sa od šk. roku 2009/2010 podrobujú v rámci riaditeľských 

previerok testu z matematiky. 
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63. Žiaci 5. až 8. ročníka sa od šk. roku 2012/2013 podrobujú v rámci riaditeľských 

previerok testu Gramotnosť, súčasťou ktorého je aj test matematickej 

gramotnosti. 

64. V rámci rozvoja prezentačných techník a prezentačných zručností žiaci 

vypracovávajú elektronické projekty vo všetkých vyučovacích predmetoch. 

65. Všetci žiaci využívajú portál EduPage e-learning pri riešení elektronických 

testov z rôznych predmetov. 

66. Záujem o tvorbu a prezentáciu projektov zvyšujeme aj každoročnou súťažou 

„Najlepší projekt“, kedy školská porota vyberá najlepšie spracovaný papierový, 

resp. elektronický projekt. 

67. Pravidelne vykonávame monitoring sociálnej siete Facebook a oboznamujeme 

žiakov s nástrahami internetu. 

68. Pre posilnenie mediálneho povedomia žiakov organizuje 3-krát ročne sériu 

interaktívnych psychologických prednášok zameranú na jednu z nasledovných 

tém: Bezpečný virtuálny svet, Bezpečné správanie na internete, 

Kyberšikanovanie. 

69. Učíme žiakov identifikovať dôležité informácie napr. v reklamných letákoch, 

inzerátoch a rôznych komerčných ponukách; učíme ich vyhľadávať úskalia 

ponúk, ktoré sú napísané drobným písmom. 

70. So žiakmi tvoríme postery zamerané na ochranu žiakov pri používaní internetu 

a bezpečnú prácu s internetom. 

6.3 Prírodovedná gramotnosť 
Pre neustále zvyšovanie úrovne prírodovednej gramotnosti uplatňujeme vo výchovno-

vzdelávacom procese nasledovné aktivity: 

71. Zapájame sa do súťaže Hravo ži zdravo. 

72. Všetky vyučovacie hodiny fyziky, chémie a biológie realizujeme v odbornej 

učebni. 

73. Separujeme odpad. Peňažné prostriedky získané za zber papiera sa späť 

investujú do školy za účelom zveľaďovania školských priestorov. V šk. roku 

2010/2011 sme zakúpili nové dvere do každej kmeňovej učebne, v šk. roku 

2011/2012 sme zakúpili nové vodovodné batérie do všetkých učební 

a kancelárií školy a v šk. roku 2012/2013 sme zakúpili kancelársky papier do 

tlačiarní. Škola je zapojená do projektu Recyklohry, prostredníctvom ktorého 

žiaci separujú poškodené drobné elektrospotrebiče. V budove školy sú 

umiestnené zberné nádoby na zber použitých batérií a poškodených drobných 

elektrospotrebičov. Financie získané zbermi sa používajú na nákup školských 

potrieb, a tak sú žiaci priamo zainteresovaní aj do ochrany školského majetku. 

74. Od šk. roku 2012/2013 v rámci Školského vzdelávacieho programu vyučujeme 

v 7. ročníku predmet Laboratórne cvičenia z fyziky a chémie. Prvoradým cieľom 

predmetu je dať možnosť žiakom aktívne poznávať svet okolo nás, 

experimentovať v školskom laboratóriu. Cieľom vyučovania tohto predmetu je 

oboznámiť žiakov s významom poznatkov z chémie pre človeka, spoločnosť a 
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prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu k prírodovedným 

predmetom. Predmet je rozdelený na dve časti – fyziku a chémiu. Vyučovaný 

je alternatívne – dvomi vyučujúcimi a týždenne sa strieda fyzika s chémiou. 

Časová týždenná dotácia predmetu je 1 hodina, ročne teda 33 hodín – z toho 

16 hodín predstavuje chemická časť a 17 hodín fyzikálna časť. Chemická časť 

je rozdelená na tri obsahové časti, z nich prvé dve (Spoznávame chemické 

reakcie v našom okolí a Zmeny pri chemických reakciách) úzko súvisia 

s obsahom výučby chémie v siedmom ročníku základnej školy experimenty sú 

navrhované kolektívom autorov učebnice Chémie pre 7. ročník základných škôl. 

Tretia časť chemickej časti je nazvaná Zaujímavé chemické reakcie a obsahuje 

niekoľko jednoduchých, časovo nenáročných, no zaujímavých chemických 

reakcií vybraných vyučujúcou predmetu. Fyzikálna časť je taktiež rozdelená na 

tri obsahové časti. Prvá časť je zameraná na praktické získavanie zručností pri 

meraní jednotlivých fyzikálnych veličín, druhá časť nadväzuje na učivo fyziky 

v siedmom ročníku. Tretia časť pozostáva z niekoľkých jednoduchých, ale 

zároveň zaujímavých pokusov, ktoré v žiakoch vyvolávajú túžbu dozvedieť sa, 

prečo tieto pokusy prebiehajú práve takýmto spôsobom. Posledná obsahová 

časť je spoločný projekt chemickej a fyzikálnej časti a je zameraný na vodu 

a pokusy sú prebrané z portálu Modrá škola. 

75. Žiaci každoročne pripravujú záverečnú prezentáciu z laboratórnych cvičení pre 

spolužiakov a učiteľov školy, kedy predvádzajú efektné pokusy. 

76. Od š. roku 2016/2017 rozširujeme výučbu laboratórnych cvičení aj do 6. a 8. 

ročníka. Predmet „Laboratórne cvičenia“  je v každom ročníku rozdelený na dve 

časti: 

Ročník Skratka 
Laboratórne 

cvičenia 
Počet hodín za rok 

6. ročník LBF z biológie a fyziky 
Biológia Fyzika 

17 17 

7. ročník LFCH z fyziky a chémie 
Fyzika Chémia 

17 17 

8. ročník LBCH z biológie a chémie 
Biológia Chémia 

17 17 

Časová týždenná dotácia predmetu je 1 vyučovacia hodina, teda 34 hodín ročne 

a predmety sa týždenne striedajú. Predmet sa vyučuje v odbornej učebni na 

výučbu prírodovedných predmetov. Žiaci musia mať ochranné pomôcky pre 

prácu v laboratóriu, pri práci robia vo dvojiciach, resp. v tímoch. Výstupom 

z hodiny je poster, laboratórny protokol alebo projekt. 

77. Organizujeme rôzne exkurzie: Ručná výroba papiera, Výroba skla, Vodná 

elektráreň Gabčíkovo, čistiareň odpadových vôd v Senci, firma Plantago vo 

Veľkom Bieli, Jadrová elektráreň Mochovce, Hydrometeorologický ústav 

v Bratislave, apod. 
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78. Elektronickou komunikáciou medzi žiakmi, rodičmi a učiteľmi prostredníctvom 

mailov a e-learningu prispievame k ochrane životného prostredia. 

79. Žiaci II. stupňa sa každoročne zapájajú do súťaže Hravo ži zdravo, žiaci I. 

stupňa organizujú týždeň zdravej výživy. Žiaci ŠKD pripravujú a realizujú 

tematické týždne zamerané na svetový deň výživy, mlieka, prevenciu obezity, 

besedu s detským lekárom a dentálnou hygieničkou. 

80. Každoročne sme si celodenným projektom a rôznymi aktivitami pre žiakov školy 

pripomíname Deň Zeme. Žiaci vyrábajú recyklovaný papier, spracúvajú 

informácie o kyslých dažďoch, skleníkovom efekte, informácie o rozklade 

niektorých surovín, triedení a recyklácii odpadov, na školskom políčku sadia 

liečivé bylinky. 

81. Každoročne sa so žiakmi zúčastňujeme výstav v Prírodovednom múzeu. 

82. Navštevujeme interaktívne výstavy: Atlantis – vedecká hračka, Human body, 

Energia tretieho tisícročia, interaktívne pobyty v chemickom laboratóriu na SPŠ 

chemickej. 

83. Zúčastňujeme sa výstav ovocia a zeleniny organizovanej zväzom záhradkárov 

v obci. 

84. Žiaci 5. až 8. ročníka sa od šk. roku 2012/2013 podrobujú v rámci riaditeľských 

previerok testu Gramotnosť, súčasťou ktorého je aj test prírodovednej 

gramotnosti. 

6.4 Estetická a umelecká gramotnosť 
Pre neustále zvyšovanie úrovne estetickej a umeleckej gramotnosti uplatňujeme vo 

výchovno-vzdelávacom procese nasledovné aktivity: 

85. Uplatňujeme zásady estetiky hlavne vo výchovných, ale v ostatných 

predmetoch.  

86. Snažíme sa byť osobným vzorom pre žiakov. 

87. Vlastnými výtvarnými prácami žiakov a ich návrhmi dopĺňame estetickú úpravu 

interiéru školy. 

88. Zapájame sa do výtvarných, literárnych, hudobných a iných súťaží v oblasti 

estetiky. 

89. Zvýšenú pozornosť venujeme estetickej úprave tried, vedieme žiakov k 

vlastnému vytváraniu estetického prostredia.  

90. Vedieme žiakov k uvedomelému udržiavaniu poriadku v priestoroch školy 

i mimo nej, vedieme žiakov k pracovitosti a ku kladnému vzťahu k práci 

primeranej svojmu veku. 

91. Dôsledne dbáme na estetickosť priestorov školy. 

92. Pred začiatkom každej vyučovacej hodiny kontrolujeme poriadok v učebniach, 

vyžadujeme od žiakov okamžitú nápravu nedostatkov. 

93. V šk. roku 2012/2013 sme zriadili odbornú učebňu pre výučbu výtvarnej 

výchovy – Ateliér. 
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94. Každoročne organizujeme pre žiakov školy súťaž „Najlepší projekt“, kedy 

školská porota vyberá najlepšie spracovaný papierový, resp. elektronický 

projekt. 

95. Spolupatričnosť ku škole a regiónu zvyšujeme vlastným logom školy, vlastnou 

hymnou školy a vlastnou žiackou knižkou. 

96. Navštevujeme ateliér známeho výtvarného umelca, aby žiaci mali možnosť 

vidieť a spoznať prácu umelca. 

97. Pripravujeme žiakov na vystúpenia v rámci Vianočnej akadémie, Dňa matiek 

a vystúpenia organizované obcou. 

98. Pre žiakov organizujeme výchovné koncerty. 

99. Navštevujeme rôzne divadelné predstavenia. 

100. Organizujme súťaže v aranžovaní. 

101. Zúčastňujeme sa rôznych floristických súťaží, napr. „Viktoria Regia“. 

102. Pri hodnotení projektov posudzujeme aj estetickú a grafickú úpravu. 

103. Dbáme na estetickosť písomného prejavu žiakov, priebežne im 

kontrolujeme zošity. 

104. Pri elektronických žiackych výstupoch (prezentácia v pptx, text vo worde, 

tabuľky v exceli) dôsledne dbáme na základné zásady ich tvorby (nadpisy, typy 

písma, členenie odsekov, zásada 6 x 6, farebné schémy, odstránenie 

hypertextových prepojení apod.) vzhľadom na úroveň žiackeho informatického 

vzdelania. 

105. V ateliéri povoľujeme žiakom kresliť a písať na steny.  

106. Využívame portál www.slovakiana.sk (digitálna knižnica, archív 

s literárnymi dielami a listinami, digitálna galéria, virtuálne výstavy). 

6.5 Sociálna a emocionálna gramotnosť 

 Budujeme medzi žiakmi dôveru. Nezosmiešňujeme ani nezľahčujeme 

problémy, s ktorými sa nám žiaci zdôverujú. 

 Riešime všetky problémy medzi žiakmi i medzi žiakmi a učiteľmi. 

 Využívame komunitné spôsoby riešenia problémov – identifikovaný problém sa 

rieši s celým kolektívom – žiaci majú možnosť sa k problému vyjadriť, navrhnúť 

opatrenia i riešenie problému systémom DITOR (D – definuj problém, I – 

informuj sa o probléme, T – tvor riešenia a opatrenia, O – ohodnoť riešenia 

a opatrenia, R – realizuj opatrenia). 

 Tendenciu žiakov k agresivite alebo šikanovaniu znižujeme premysleným 

systémom opatrení – žiaci môžu počas prestávok využívať školské počítače 

v učebni informatiky, v triedach môžu hrať rôzne spoločenské hry, na chodbách 

môžu využívať športové náčinie na zvyšovanie telesnej kondície, môžu sa voľne 

pohybovať po školskom areáli. 

 Organizujeme rôzne exkurzie, školské a triedne výlety, kde sa žiaci socializujú. 

 Každoročne realizujeme školský výlet pre žiakov za odmenu (finančné krytie 

poskytuje škola). 

http://www.slovakiana.sk/
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 Na vyučovacích hodinách preferujeme tímovú prácu, počas ktorej si žiaci 

rozvíjajú komunikačné zručnosti. 

 Veľkú pozornosť venujeme žiakom, ktorí prestúpili na našu školu, v rámci 

adaptácie im pridelíme tútorov, ktorí ich oboznamujú s chodom školy. 

 Neformálnosť interiéru tried umocňujeme odlišným usporiadaním žiackych lavíc 

tak, aby 4 – 5 žiaci sedeli oproti sebe a v prípade potreby si vedeli pomáhať. 

 

 Názory žiakov i rodičov na rôzne aspekty školy pravidelne zisťujeme 

prostredníctvom dotazníkov, ktoré sú následne graficky spracované a sú 

prístupné v tlačenej i elektronickej podobe k nahliadnutiu. 

 Zapájame žiakov do rôznych individuálnych aj tímových súťaží; každoročne 

organizujeme školský turnaj vo futbale, školský turnaj vo floorbale, školský 

turnaj vo vybíjanej a školský turnaj v stolnom tenise. 

 Organizujeme denné školské súťaže – Dnes je... a Lovci jednotiek. Súťaž Lovci 

jednotiek je zameraná na získavanie čo najväčšieho počtu jednotiek za každý 

mesiac. Najlepší lovci z každej triedy i celoškolský lovec boli na konci mesiaca 

odmenení. Súťaž Dnes je... je denná súťaž a je zameraná na pripomenutie 

významných udalostí a svetových dní a bola spojená s otázkou alebo úlohou, 

ktorú žiaci riešia. 

 Žiaci I. aj II. stupňa školy vydávajú vlastný školský časopis, kde sa môžu sami 

prezentovať. 

 Zapájame sa do súťaže iKID - Innovative Kid, ktorá sa zameriava na 

implementovanie podnikateľských zručností do vzdelávacieho procesu 

zážitkovou formou a podporu slovenských základných škôl v rozvoji kreativity a 
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inovácií. Malé skupiny detí vo veku od 10 do 14 rokov pracujú pod vedením 

učiteľa a mentora z biznis prostredia na vytvorení vlastného startup 

projektu. iKid trvá približne 6 mesiacov a počas tohto obdobia jednotlivé skupiny 

kopírujú cestu, akou musia prejsť reálne začínajúce firmy. Od generovania 

nápadov, výber produktu, cez prieskum trhu, výrobu funkčného prototypu, až 

po vytvorenie vlastnej značky a marketingovej stratégie. iKid im počas tohto 

obdobia ponúka množstvo workshopov, exkurzií do zaujímavých slovenských 

firiem a inšpiratívne stretnutia s úspešnými mladými slovenskými 

inovátormi. Jednotlivé ročníky projektu končia súťažným finále pod názvom iKid 

Startup Awards.  

 Organizujeme otvorené hodiny pre kolegov učiteľov i rodičov, pričom sa žiaci 

učia pracovať aj v prítomnosti vedenia školy, či cudzích učiteľov. 

7. Iné 

7.1. Výchova k ľudským právam 
Koncepcia výchovy k ľudským právam je celospoločenskou záležitosťou tak, ako to 

vyplýva z dokumentov vydaných OSN v súvislosti s dekádou výchovy k ľudským 

právam. Cieľom vzdelávania k ľudským právam je zvýšiť právne vedomie žiakov. O 

ľudských právach, ako aj o právach špecifikovaných pre dieťa, by mali vedieť nielen 

dospelí, ale aj deti a mládež - žiaci základných, aby si na základe získaných informácií 

vedeli uvedomiť prípadné porušenie práv a vedeli uplatniť svoje práva, a zároveň aby 

sa nimi aj vo svojom živote riadili. Výchov k ľudským 

právam a nadväzne výchova k právam dieťaťa je 

začlenená do nasledovných predmetov: dejepis, 

občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, 

geografia, vlastiveda, matematika, prírodovedné 

predmety. 

107. Výchovu k ľudským právam v triede a na 

škole usmerňujeme tak, aby sa stala integrálnou 

súčasťou celoživotného procesu podpory 

a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca 

a rozvoj medziľudských vzťahov. 

108. V pedagogickom procese rešpektujeme Dohovor o právach dieťaťa. 

109. Veku primeranou formou oboznamujeme žiakov s ich právami 

a povinnosťami. 

110. Zapájame žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam 

organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav a pod. 

111. Vytvárame priaznivé multikultúrne prostredie. 

112. Zástupcu každej triedy je členom Žiackej rady. 

113. V súvislosti s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie posilňujeme vo 

vyučovaní všetkých predmetov témy zamerané na rozvoj európskeho 

povedomia a občianstva. 
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114. Využívame licencovaný softvér Európska únia. 

115. Tvoríme projekty a postery zamerané na ľudské práva a práva detí. 

116. Uplatňujeme zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. 

117. Eliminujeme nežiaduce javy, akými sú priestorové, organizačné, fyzické 

a symbolické vylúčenie alebo oddelenie žiakov rómskeho pôvodu v dôsledku 

ich etnickej príslušnosti od ostatných žiakov. 

118. Od žiakov vyžadujeme, aby vedeli vyjadriť svoj názor. 

119. Zachovávame súkromie žiakov a rešpektujeme osobné vlastníctvo 

žiakov (neprehľadávame im tašky a nekonfiškujeme mobily, tablety a pod.) 

120. Netrestáme a neponižujeme žiakov, podobne dbáme, aby sa žiaci 

navzájom neponižovali a nevyvíjali voči sebe fyzické ataky. 

121. Žiakov vychovávame pozitívnym príkladom a oceňujeme pozitívne 

správanie pochvalou alebo vecným darčekom na konci školského roku. 

122. Monitorujeme školský areál, aby sa tu nevyskytovali drogy, alkohol 

a tabakové výrobky. 

123. Zdravotný problém žiaka ihneď konzultujeme so zákonným zástupcom, 

vážnejšie prípady s lekárom. 

124. Monitorujeme sociálne zázemie žiakov, hlavne v súvislosti s detskou 

prácou a zneužívaním maloletých. 

125. Nediskriminujeme žiakov – neuprednostňujeme žiakov na základe 

pohlavia, farby pleti, výzoru, postavenia rodičov a pod. 

126. Nepoužívame fyzické ani psychické tresty. 

127. Dbáme na to, aby každý prejav žiaka bol spravodlivo ohodnotený, 

v súvislosti s tým využívame sebahodnotenie žiaka i hodnotenie skupinou. 

128. Dôsledne dbáme a predchádzame tomu, aby sa na škole objavilo 

šikanovanie alebo fyzické ubližovanie. 

129. Preukázané záškoláctvo riešime zníženou známkou zo správania, 

oznamom rodičom a v prípade opakovaného záškoláctva aj ÚPSVaR. 

130. Akýkoľvek problém alebo sťažnosť ihneď riešime. 

131. Písomky, testy, skúšanie nepoužívame ako trest. 

132. Využívame komunitné spôsoby riešenia problémov – identifikovaný 

problém sa rieši s celým kolektívom – žiaci majú možnosť sa k problému 

vyjadriť, navrhnúť opatrenia i riešenie problému systémom DITOR (D – definuj 

problém, I – informuj sa o probléme, T – tvor riešenia a opatrenia, O – ohodnoť 

riešenia a opatrenia, R – realizuj opatrenia). 

133. Na žiakov nekričíme, nenadávame im, neposielame ich za dvere, 

nenechávame ich po škole, nedávame úlohu za trest ani naviac. 

134. Disciplinárne priestupky riešime komunitne, poznámkou do ETK, 

pohovorom s rodičmi. 

135. Akceptujeme názor žiaka, aj keď je odlišný od nášho. 

136. Na I. poschodí je inštalovaná mapu s právami dieťaťa. 

137. Problematika ľudských práv je implementovaná do plánu práce školy na 

aktuálny školský rok. 
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138. Otázky výchovy a vzdelávania k ľudským právam sú rozpracované v 

pedagogických dokumentoch (učebné osnovy, vzdelávacie štandardy, 

tématické výchovno-vzdelávacie plány). 

139. Snažíme sa vytvárať atmosféru dôvery a pochopenia. 

140. Monitorujeme názory žiakov na fašizmus, nacionalizmus a holokaust.  

141. Podporujeme vzdelávanie a prehlbovanie vedomostí zamestnancov 

v oblasti ľudských práv. 

142. Podporujeme programy na prevenciu rizikového správania – prednášky 

školského psychológa (pozri osobnostný a sociálny rozvoj, s. 35). 

7.2. Znižovanie informačnej nerovnosti 

 Každý žiak i jeho zákonní zástupcovia majú vlastné konto, ktorým sa dostávajú 

do elektronickej žiackej knižky, na e-learningový portál a k údajom o dochádzke 

a správaní dieťaťa v reálnom čase. 

 Používanie elektronickej triednej knihy odbremenilo učiteľov od zbytočnej 

byrokracie a súčasne umožnilo zákonným zástupcom vidieť preberané témy na 

vyučovacích hodinách v reálnom čase. 

 Okrem elektronickej žiackej knižky a  elektronickej komunikácie so zákonnými 

zástupcami žiakov používame aj papierovú žiacku knižku a printový spôsob 

komunikácie. 

 Žiakov 8. a 9. ročníka v rámci triednických hodín a hodín s výchovnou 

poradkyňou informujeme o možnostiach štúdia na stredných školách, 

zverejnených na webovom sídle CVTI SR. 

 Žiakov i zákonných zástupcov prostredníctvom triednických hodín a triednych 

aktívov informujeme o portáli „Mapa regionálneho školstva“. 

 Pred každou akciou, ktorej sa má žiak zúčastniť informujeme zákonného 

zástupcu prostredníctvom Informovaného súhlasu s akciou. Vyžadujeme 

písomné potvrdenie súhlasu zákonného zástupcu i jeho včasné doručenie 

triednej učiteľke. V opačnom prípade rozhodnutím riaditeľky školy sa žiak 

plánovanej akcie nezúčastňuje a zostáva v škole, kde je zabezpečené 

náhradné vyučovanie. 

7.3. Šport a telesná výchova 
Základná škola vo Veľkom Bieli nemá telocvičňu. Telesnú výchovu vyučuje 

neaprobovaný učiteľ. Od šk. roku 2014/2015 sa výučba TEV a TSV realizuje 

v Kultúrnom dome vo Veľkom Bieli, kde zriaďovateľ na tento účel uvoľnil miestnosť. 

Záujem žiakov o TEV a TSV je primeraný podmienkam, v akých sa realizuje. V roku 

2013 zriaďovateľ pre školu vytvoril multifunkčné ihrisko v areáli školy, kde sa realizuje 

TEV a TSV počas priaznivého počasia.  

Škola na posilnenie TEV a TSV organizuje na vlastné náklady pre žiakov 2-krát za 

školský rok celodenný pobyt v Aquaparku Senec, podobným spôsobom škola realizuje 

korčuľovanie v Avione. V rámci mimoškolskej činnosti pracuje krúžok stolného tenisu, 

pre ktorý škola zakúpila hracie stoly a iné náležitosti. Naši žiaci dosahujú v okresnom 
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meradle skvelé úspechy. V šk. roku 2014/2015 škola z vlastných zdrojov uhradila 

náklady spojené s prevádzkovaním športového krúžku pre všetkých žiakov I. stupňa. 

Škola zakúpila pre potreby TEV a TSV florballové bránky a výstroj, stolnotenisové 

stoly, rakety, rotopedy a stepery, rebriny, hrazdy, bazény, trampolínu a iné drobné 

náradie. 

 


