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I. Všeobecná charakteristika školy 

 

1. Veľkosť  školy   

 
Základná škola je umiestnená v mestskej časti Liptovského Mikuláša sídliska 

Podbreziny, ktorého súčasná kapacita je viac ako 9 500 obyvateľov. Výstavba školy 

začala v roku 1988, v čase, kedy počet obyvateľov sídliska bol výšší ako 11 000 

obyvateľov. Z dôvodu zaostávania občianskej vybavenosti sídliska plnili deti povinnú 

školskú dochádzku v základných školách umiestnených na území mesta v iných 

mestských častiach. 

Výstavba školy začala v roku 1988 a bola projektovaná ako 32 triedna základná 

škola so všetkým vybavením vrátane školskej kuchyne a jedálne. Jej prvá časť  18 

triedny učebňový pavilón  bol odovzdaný do uţívania 1. 9. 1989. V tomto čase začalo 

chodiť do školy 8 tried ţiakov 1.ročníka. Ostatné triedy slúţili škole ako skladové 

priestory a 2 triedy slúţili ako upravená výdajná školská kuchyňa. 

V nasledujúcom školskom roku 1990/1991 boli dané do uţívania postupne 

všetky školské priestory a škola začala fungovať ako plno organizovaná základná 

škola. Je počet tried sa zvýšil uţ v tomto školskom roku z 8 na 26 tried. 

Najvyšší počet ţiakov ktorí navštevovali školu bol v školskom roku  1992/1993  

v 38 triedach navštevovalo školu 1130 ţiakov. Od tohoto školského roku sa počet 

tried a ţiakov z dôvodu demografického poklesu detí začína sústavne zniţovať. 

V súčasnosti chodí na základnú školu Janka Kráľa 469 ţiakov v 20 triedach 

v jednotlivých triedach budú nasledovné počty ţiakov: 

 

Trieda Počet ţiakov Trieda Počet ţiakov 

1.A 22 5.A 21 

1.B 23 5.B 21 

2.A 24 6.A 23 

2.B 24 6.B 29 

3.A 23 7.A 25 

3.B 23 7.B 25 

4.A 24 8.A 25 
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Trieda Počet ţiakov Trieda Počet ţiakov 

4.B 24 8.B 22 

4.C 24 9.A 20 

Spolu tried Spolu ţiakov 9.B 24 

9 211 9.C 23 

  11 258 

 

Na 1. stupni ZŠ je v 9. triedach 211 ţiakov, na 2. stupni v 11. triedach 258 ţiakov. 

 

 
2. Charakteristika ţiakov  

Väčšina ţiakov dochádza do školy zo sídliska. Ojedinele sa vyskytujú aj ţiaci, 

ktorí dochádzajú do školy aj z blízkych spádových obcí  Ţiar, Smrečany, Veterná 

Poruba. Reţim školy je prispôsobený aj týmto dochádzajúcim ţiakom. Škola je 

otvorená aj národnostným menšinám. Kaţdoročne odchádza v 4. ročníku od 8-12 

ţiakov na osemročné gymnázia . Tým sa 5. ročník ochudobňuje o najlepších ţiakov -

( ťahúňov ), čo sa potom prejavuje na zhoršenom prospechu ţiakov 5. ročníka. Školu 

navštevujú aj ţiaci ktorí sú integrovaní a vzdelávajú sa a hodnotia podľa Metodických 

pokynov k výchove a vzdelávaniu ţiakov s vývinovými poruchami učenia alebo 

správania. Títo ţiaci sú vedení v špeciálnej starostlivosti špeciálneho pedagóga 

prostredníctvom Pedagogicko psychologickej poradne, alebo Detského integračného 

centra v Liptovskom Mikuláši. Najväčšiu skupinu integrovaných ţiakov tvoria ţiaci 

s vývojovými poruchami učenia, dysgrafia, dyslexia, dysortografia , poruchy 

pozornosti, poruchy grafomotoriky. Škola je čiastočne prispôsobená aj pre zdravotne 

postihnutých ţiakov s telesným postihom. Ma vybudovanú príjazdovú rampu, 

v učebňových pavilónoch sú nákladné výťahy, ktorými je moţné zabezpečiť prevozy 

ţiakov. Rozbory výsledkov prijímacieho konania na stredné školy ukazujú, ţe zo 

školy odchádza asi 75 % ţiakov na stredné školy s maturitou. Naši ţiaci dosahujú 

výborné výsledky vo výtvarných súťaţiach, literárno dramatických, veľmi dobré 

výsledky v rámci hodnotenia škôl v športových súťaţiach, kde sa umiestňujú na 

popredných umiestneniach hlavne v atletike. Priemerné výsledky dosahujú 

v ostatných súťaţiach a olympiádach . 

 



 7 

3. Charakteristika pedagogického zboru 

Počet učiteľov je závislý od počtu tried a kolíše v rozpätí 29-33 plno uväzkových 

pedagogických  zamestnancov , z toho 5 vychovávateliek školského klubu detí 

(ŠKD). Kvalifikovanosť všetkých pedagogických zamestnancov je 100%. Odborná 

spôsobilosť 100% je u učiteľov na I. stupni ZŠ a v ŠKD. Viac ako 80% je odborná 

spôsobilosť u učiteľov na II. stupni ZŠ. Nekvalifikovane sa vyučujú niektoré predmety 

na I. stupni a to ANJ , ETV, a na II. stupni ZŠ GEO, INF, ANJ, TSV. Škola má aj 

svojho špeciálneho pedagóga so zameraním na poruchy učenia aj diagnostiku 

ţiakov. Na škole sú vytvorené funkcie pre koordinátora primárnej prevencie 

drogových závislostí, koordinátora pre otázky zdravej školy, koordinátora 

enviromentálnej výchovy. Všetci učitelia vyuţívajú pre ďalšie vzdelávanie moţnosti 

ponúk Metodických centier hlavne v Banskej Bystrici, prípadne v Prešove. Učitelia 

prešli odborným výcvikom pre základy znalostí výpočtovej techniky, zapojili sa do 

ďalšieho vzdelávania pre prácu  s výchovno vzdelávacími programami v rámci 

informačno komunikačných technológií Fit učiteľa, e-learingovou formou. 

V rámci ďalšej prípravy učiteľov sa škola zameria na formy preškolenia učiteľov 

v rámci programov Premena tradičnej školy na školu modernú, zamerať vzdelávanie 

na nové formy učenia ako je projektové vyučovanie, vyučovanie s IKT. Zapojiť 

učiteľov do vzdelávania v rámci Operačného programu vzdelávanie Koncepcia 

vyučovania cudzích jazykov na ZŠ a SŠ, ktorej ţiadateľom je Štátny pedagogický 

ústav (ŠPÚ) a reagovať na ďalšie ponuky od konkrétnych ţiadateľov ako sú Ústav 

informácií a prognóz pre projekty ohľadom modernizácie vzdelávacieho procesu 

v ZŠ, ŠPÚ pre preškolenie učiteľov v predmete informatika a pod. 

  

 

4. Organizácia prijímacieho konania  

Pre prijatie ţiakov do 5. ročníka do triedy s rozšíreným vyučovaním telesnej 

a športovej prípravy ( realizovanej od 1. 9. 2009 ) zameranej na šport hokejbal, škola 

postupuje podľa spracovaných vlastných podmienok týkajúcich sa prijímacieho 

konania. Podmienky sú zverejnené na www.zsjankakrala.sk. 

 

 

 

http://www.zsjankakrala.sk/
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5. Dlhodobé projekty 

Škola je zapojená do dlhodobých projektov PIRLS zameraného na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti ţiakov 4. ročníka, Monitor – 9, zameraného na testovanie 

vedomostí ţiakov 9. ročníka v predmetoch matematika a jazyk slovenský. 

Škola je zapojená od roku 1995 v Národnom projekte škôl podporujúcich 

zdravie. Realizuje projekt v spolupráci s políciou Správaj sa normálne, zapájame sa 

do projektov MŠ SR Prázdninové školské dvory. V školskom roku 2008/2009 sa 

škola zapojila do projektu Signal Dentibus zameraného na prevenciu tvorby zubného 

kazu. 

V rámci Operačného programu vzdelávanie sme sa zapojili do projektu 

financovaného z ESF „ Zavedenie projektového vyučovania v ZŠ Janka Kráľa „. 

Dĺţka projektu je plánovaná na 19 mesiacov začiatok od 1. 1. 2009 a ukončenie 

07/2010. 

Škola sa zapája do všetkých súťaţí organizovaných v rámci odporučenia MŠ 

SR v Pedagogicko organizačných pokynoch. Jedná sa o súťaţe športové, výtvarné, 

recitačné, prírodovedné, dopravné, spevácke, predmetové olympiády, súťaţe v zbere 

papiera, separácie odpadu. Organizuje besedy s políciou, pracovníkmi mestskej 

kniţnice, lekárom,  

Ďalšie akcie organizované školou sú : lyţiarske výcviky, plavecké výcviky, 

exkurzie, školské výlety, škola v prírode, besedy s významnými osobnosťami. 

Významnú časť tvoria záujmové krúţky: športové, prírodovedné, počítačové, 

dramatické, výtvarné.  

 
6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Pri škole pracuje školská rada, jej zloţenie je 11. členov. Rada rodičov, v ktorej 

má kaţdá trieda svojho zástupcu. Vedenie školy úzko spolupracuje s radou rodičov. 

Snaţíme sa o vytvorenie partnerského vzťahu medzi školou a rodičmi. Škola 

organizuje 1x ročne plenárnu schôdzu rodičov, v priebehu školského roka 3 x triedne 

schôdzky a 2x konzultačné stretnutia individuálneho charakteru. Zo strany rodičov je 

poţiadavka väčšej angaţovanosti do ţivota školy. 

V oblasti riadenia školy úzko spolupracujeme s niektorými odbormi zriaďovateľa 

Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, Odborom školstva, mládeţe a športu, 

Odborom financií, daní a miezd, Odborom sociálneho, bytového a zdravotníctva. 
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Stretávame sa s maximálnou snahou pomoci pri riešení našich problémov. Vedenie 

školy, výchovný poradca a koordinátori za jednotlivé oblasti úzko spolupracujú 

s Okresnou pedagogicko psychologickou poradňou (OPPP), Detským integračným 

centrom  (DIC), Mestskou políciou (MP), Riaditeľstvom policajného zboru (RPZ), 

Domom kultúry (DK), Múzeom slovenského jaskyniarstva a ochrany prírody 

(SMOPAJ), Galériou Petra Michala Bohúňa (GPMB), Okresnou kniţnicou 

Fejerpatakyko Belopotockého (OKFB), Domom matice slovenskej (DMS). Veľmi úzko 

spolupracujeme s Materskou školou na Agátovej ulici, ktorá je náš hlavný dodávateľ  

ţiakov I. ročníka ZŠ. Pri ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

spolupracujeme aj s detašovanými pracoviskami Ţilinskej univerzity v Liptovskom 

Mikuláši, Metodickými centrami v Banskej Bystrici a Prešove . 

 

7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

Priestorové podmienky školy sú veľmi dobré. Škola má 29 kmeňových tried, 4 

jazykové učebne, 3 odborné učebne, 4 samostatné herne pre ŠKD, 2 telocvične, 

školské dielne, cvičnú kuchynku, školskú kuchyňu so školskou jedálňou , ktorá 

vyrába obedy pre 3 základne školy a 3 materské školy na území mesta, školský 

pozemok. Má dostatočný počet kabinetov a sociálnych priestorov. Pre potreby školy 

je zriadená aj ročníková učebňa s kapacitou 110 ţiakov, ktorá sa vyuţíva na 

prednášky, besedy, kultúrne vystúpenia, plenárne schôdzky rodičov. Kapacitne škola 

môţe zvládnuť  v jednozmennej prevádzke viac ako 700 ţiakov. Vzhľadom na 

demografický pokles ţiakov sú v súčasnosti na škole aj nevyuţívané učebne. Škola 

má vybudované z vlastných učební 2 moderné učebne informatiky s 22 PC 

s prístupom na Internet. Škola má vlastnú webovú stránku. IKT vyuţíva vo všetkých 

predmetoch, záujmových krúţkoch a pre vlastné potreby elektronického 

bankovníctva. V škole má sídlo aj pobočka Okresnej kniţnice F.B. Škola má vlastnú 

metodickú kniţnicu 

 Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne 

obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z 

prvotného vybavenia školy.  

Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia.  
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Škola má k dispozícii átrium. Školské ihrisko je v nevyhovujúcom stave, potrebujeme 

doň investovať, podali sme niekoľko projektov na zrenovovanie  ihrísk .Škola má 

zabezpečený bezbariérový prístup.   

       

8. Škola ako ţivotný priestor  

Aby sa ţiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na: 

upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie 

o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, budujeme priateľskú 

atmosféru medzi ţiakmi navzájom a medzi ţiakmi a pedagógmi.  

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

vzdelávaní  
 

Dbáme o bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na 

vyučovanie, poučenie ţiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pravidelné 

školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti 

poţiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie 

nedostatkov podľa výsledkov revízií. 

 

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 

1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania ) 

Škola umoţní všetkým ţiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti 

a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné 

vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch. 

Umoţní rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti komunikatívnosti, flexibilnosti, 

tvorivosti, aby si vedeli vyhľadať ţiaci informácie, vedeli prezentovať svoju prácu, 

vedeli zoradiť informácie do systému.   

Dá šancu kaţdému ţiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu 

umoţnené zaţiť úspech. 

Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Pripraví 
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človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, 

schopného seba motivácie k celoţivotnému vzdelávaniu. 

Kladieme si za cieľ dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT ţiakov v našej 

škole. 

Zabezpečíme kvalitnú prípravu ţiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na 

moţnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti 

jednotlivých  ţiakov. 

Budeme formovať u ţiakov tvorivý ţivotný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu 

inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. 

Budeme vychovávať ţiakov v duchu humanistických princípov. V spolupráci 

s rodičmi ţiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých 

a slobodných ľudí. 

Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu 

v triede, na rozvíjanie sebapoznania a seba hodnotenia ţiaka. Intenzívne to bude 

v  prvých týţdňoch septembra, v ktorých vyčleníme hodiny na blokové vyučovanie, 

resp. kurzy, zamerané na sebahodnotenie. Cieľom bude, aby ţiaci získali dobrý 

učebný štýl, poznali svoje silné a svoje slabé stránky“.  

 „Realizácia ":    

  prvý septembrový týţdeň  15 hodinový kurz so  školským psychológom na tému:  

 ako odbúrať  trému, stres,  

 zlé návyky pri učení, 

 vytvoriť dobrú klímu v triede 

Spôsobilosť :  

Vedieť riešiť problémy  

Budeme sa snaţiť orientovať pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh 

a tvorbu projektov. K tomu, aby sa naučili riešiť problémy, je potrebné, aby sa naučili 

pýtať, hľadať problémy, snaţiť sa nájsť odpovede.  

„Realizácia":  

Pripravíme 6-hodinový kurz ako riešiť problémové úlohy.  

Naším princípom je viesť ţiakov k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť 

ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť 

schopní celoţivotne sa vzdelávať. 

Budeme ţiakov vychovávať k zodpovednosti a samostatnosti. 
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2. Zameranie školy a stupeň vzdelania  

 Poskytovať základné vzdelanie zamerané na aktívne schopnosti ţiakov 

 Rozvíjať schopnosti matematicky nadaných ţiakov, pokračovať v tradícii tried 

z rozšíreným vyučovaním matematiky 

 Podporovať ţiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami 

 Rozširovať schopnosti praktického pouţívania digitálnych technológií, beţne 

pracovať na PC 

 Rozvíjať komunikačné schopnosti ţiakov  

o v materinskom jazyku 

o v cudzích jazykoch 

o v sociálnych vzťahoch 

 Podporovať rozvoj pohybových schopností ţiakov  

 Viesť ţiakov k zdravému ţivotnému štýlu 

 

Silné stránky školy: 

 Prijatie ţiakov na stredné školy ( spätná väzba) 

 Výsledky ţiakov v olympiádach a športových súťaţiach 

 Starostlivosť o integrovaných ţiakov 

 Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov (100%) 

 Hodnotenie školy verejnosťou 

 Úspešnosť školy vo vypracovávaní projektov 

 Spolupráca s rodičmi 

 Ponuka voľno-časových aktivít 

Slabé stránky školy: 

 Pretrvávajúci pokles počtu ţiakov 

 Nízka naplnenosť tried 

 Riešenie nadbytočnosti kvalifikovaných pedagógov 

 Vysoké prevádzkové náklady na školskú prevádzku 

 Nedostatočné vyuţívanie voľných priestorov na prenájom 

Príleţitosti: 

 Získavanie finančných prostriedkov cez podávanie ţiadostí na euro fondy 

 Získavanie finančných prostriedkov cez prenájom voľných priestorov 

 Výučba cudzích jazykov od 1. ročníka 
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 Podpora školstva zo strany zriaďovateľa 

Ohrozenia: 

 Pretrvávajúci pokles ţiakov 

 Odchod najlepších ţiakov 5. ročníkov do 8. ročných gymnázií 

 Zvyšovanie cien energií, vplyv na modernizáciu školy 

 Neprijatie projektov z euro fondov  

 Vysoký vekový priemer učiteľov 

 

Stupeň vzdelania: 

ISCED 1:   Primárne vzdelávanie, do tejto úrovne sa radí 1. stupeň základnej školy 

(1.- 4. ročník ). Má zabezpečiť hladký prechod z predškolského vzdelávania 

a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie prostredníctvom stimulovania 

poznávacej zvedavosti detí, vychádzajúc z ich poznania a skúseností. Dôleţité je pre 

deti v tomto veku získať prostredníctvom činností bohaté záţitky a rozvinúť u nich 

potrebu vyjadrovať sa prostredníctvom slova, hudby, obrazov. Cieľom primárneho 

vzdelávania je pripraviť ţiakov na samostatnú prácu, i prácu v skupine, aby získali 

stabilný základ poznatkov a zároveň skúseností vzájomného rešpektu 

a ohľaduplnosti. 

Primárne vzdelanie získa ţiak úspešným absolvovaním posledného ročníka 

ucelenej časti vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základnej školy. Dokladom je  

vysvedčenie s doloţkou. Absolvent získa primárne vzdelanie a plynule pokračuje 

v nadväzujúcom stupni niţšieho sekundárneho vzdelávania, výnimočne v niţších 

ročníkoch gymnázia.  

ISCED 2:  Niţšie sekundárne vzdelávanie na niţšej sekundárnej úrovni. Nadväzuje 

na primárne vzdelávanie, pred vstupom na vyššie sekundárne vzdelávanie. Do tejto 

úrovne sa zaraďuje 2. stupeň základnej školy (5.- 9. ročník ) Základom niţšieho 

sekundárneho vzdelávania je medzi predmetový prístup pri osvojovaní znalostí 

a spôsobilostí ţiakov a ich uplatňovanie v praxi. Nevyhnutnou súčasťou cieľov 

niţšieho sekundárneho vzdelávania je vypestovať u ţiakov zodpovednosť za vlastné 

učenie a poskytnúť im príleţitosť objaviť a rozvinúť ich schopnosti v súlade s ich 

reálnymi moţnosťami, aby získali podklad pre optimálne rozhodnutie o ďalšom 

vyššom sekundárnom vzdelávaní.  
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Absolvent školského vzdelávacieho programu niţšieho sekundárneho vzdelania 

získa vysvedčenie s doloţkou ukončenia vzdelávacieho programu poskytnutého 

základnou školou, absolvent ZŠ získa niţšie stredné vzdelanie.  Tým splní 

podmienku na pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni. 

Dosiahnutie tohto stupňa vzdelania je pre všetkých ţiakov nevyhnutnou podmienkou 

pokračovania v ďalšom štúdiu. 

 

3. Profil absolventa 

 

Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť 

schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť  svoju úlohu v 

škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické 

zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a vyuţívať 

pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, 

poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať  o 

prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení 

problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení 

s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa 

starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové 

jazyky, mať schopnosť vnímať umenie, snaţiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké 

prejavy, byť  si vedomý svojich kvalít ,byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť 

zodpovedný za svoj ţivot.   

 

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie 

(spôsobilosti): 

 

 (a) sociálne komunikačné kompetencie  (spôsobilosti) 

 vyjadruje sa súvisle a výstiţne písomnou aj ústnou formou adekvátnou 

primárnemu stupňu vzdelávania, 

 dokáţe určitý čas sústredene načúvať, náleţite reagovať, pouţívať vhodné 

argumenty a vyjadriť svoj názor, 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so 

spoluţiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do 

kontaktu, 
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 rozumie rôznym typom doteraz pouţívaných  textov a beţne pouţívaným 

prejavom neverbálnej komunikácie a dokáţe na ne  adekvátne reagovať, 

 na základnej úrovni vyuţíva technické prostriedky  medzi osobnej 

komunikácie, 

 chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,  

 v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť  hovorenému 

textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa 

beţných ţivotných situácií, 

 

(b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného   

myslenia  

 pouţíva základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických 

problémov  v   kaţdodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) 

pouţívať matematické  modely logického a priestorového myslenia a 

prezentácie (vzorce, modely) 

 je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať 

odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov, 

   

(c) kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných  

technológií  

 vie pouţívať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a 

učení sa, 

 ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,  

 dokáţe primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

 dokáţe adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, 

 vie pouţívať rôzne vyučovacie programy, 

 získal základy algoritmického myslenia, 

 chápe, ţe je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 vie, ţe existujú riziká, ktoré sú spojené s vyuţívaním internetu a IKT.  

 

 (d) kompetencia (spôsobilosť)  učiť sa  

 má osvojené základy schopnosti sebareflexie  pri poznávaní svojich 

myšlienkových postupov, 
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 uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov , 

 vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a vyuţíva vo svojom 

učení a v iných činnostiach, 

 uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,  

 

  (e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

 vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbliţšom okolí,  

adekvátne svojej úrovni  navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí 

a skúseností z danej oblasti,  

 pri riešení problémov hľadá a vyuţíva rôzne informácie,  skúša viaceré 

moţnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy 

aplikuje pri podobných alebo nových problémoch, 

 pokúša sa problémy a  konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým 

a spolupracujúcim) spôsobom, 

       

(f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)  

 má základy pre smerovanie k pozitívnemu seba obrazu a sebadôvere,  

 uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo vyuţíva svoje moţnosti, 

 dokáţe odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové moţnosti, 

 uvedomuje si dôleţitosť  ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a 

aktívnym trávením voľného času, 

 dokáţe primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

 uvedomuje si, ţe má svoje práva a povinnosti,  

 má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,   

 dokáţe prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi 

a postupmi pri  spoločnej práci, 

 uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim 

konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, 

 

 (g) kompetencia (spôsobilosť)  vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa    

       nástrojmi  kultúry 

 dokáţe sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti 

prostredníctvom umeleckých   a iných vyjadrovacích prostriedkov, 
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 dokáţe pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie 

prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania), 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom ţivote,  

 cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a  ľudové tradície, 

 rešpektuje vkus iných ľudí a  primerane veku dokáţe vyjadriť svoj názor 

a vkusový postoj, 

 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku 

človeka, 

 pozná beţné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,  

 má osvojené základy pre  tolerantné a empatické vnímanie  prejavov iných 

kultúr, 

 

Absolvent niţšieho stredného vzdelania má osvojené tieto kľúčové 

kompetencie (spôsobilosti) 

 

(a) kompetencia (spôsobilosť)  k celoţivotnému učeniu sa 

 uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku 

sebarealizácie a osobného rozvoja,  

 dokáţe reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a 

spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie 

učenia sa, 

 dokáţe kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj,  tvorivo ich spracovať 

a prakticky vyuţívať,  

 kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové moţnosti, 

 

(b) sociálne  komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

 dokáţe vyuţívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a 

vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav 

zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie, 

 efektívne vyuţíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 
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 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, pouţíva 

odborný jazyk, 

 dokáţe primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,  

 chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú 

základom efektívnej spolupráce, zaloţenej na vzájomnom rešpektovaní práv 

a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti,    

 

(c) kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ matematického myslenia  a     

      základné schopnosti   poznávať  v oblasti vedy a techniky 

 pouţíva matematické myslenie na riešenie praktických problémov v 

kaţdodenných   situáciách,  

 pouţíva matematické modely logického a priestorového myslenia a 

prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),  

 pouţíva základy  prírodovednej gramotnosti, ktorá  mu umoţní robiť 

vedecky podloţené úsudky, pričom  vie pouţiť získané operačné 

vedomosti  na úspešné riešenie problémov, 

 

(d) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných  

      technológií  

 IKT pri vzdelávaní, má  osvojené  základné zručnosti v oblasti IKT ako 

predpoklad ďalšieho rozvoja,  

 pouţíva základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

 dokáţe vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom 

grafickom prostredí, 

 je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá, 

 dokáţe vyuţívať IKT pri vzdelávaní 

 

(e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy   

 uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy zaloţené na analyticko-

kritickom a tvorivom myslení, 

 je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a  vyuţívaniu rôznych, aj 

inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich 

výsledkov, 
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 dokáţe spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a 

uvedomuje si aj potrebu zvaţovať úrovne ich rizika, 

 má predpoklady na  konštruktívne a kooperatívne riešenie  konfliktov, 

 

(f) kompetencie (spôsobilosti) občianske 

 uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného 

kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,  

 vyváţene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej 

skupiny, resp. spoločnosti, 

 uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k 

svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných, 

 je otvorený kultúrnej a  etnickej rôznorodosti,  

 má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať  udalosti a vývoj 

verejného ţivota a  zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje 

udrţateľnosť  kvality ţivotného prostredia, 

 

(g) kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne 

 dokáţe na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si 

vlastnú  samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

 vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi 

schopnosťami, záujmami a potrebami, 

 osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si 

svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáţe tvorivo prispievať k dosahovaniu 

spoločných  cieľov, 

 dokáţe odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a  

uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medzi osobných vzťahoch, 

 

(h) kompetencie (spôsobilosti) pracovné 

 dokáţe si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky 

hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 
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 chápe princípy podnikania a zvaţuje svoje predpoklady pri jeho budúcom 

plánovaní, 

 dokáţe získať a vyuţiť informácie o vzdelávacích a pracovných 

príleţitostiach,   

    (ch) kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti  a podnikavosti   

 dokáţe  inovovať  zauţívané postupy pri riešení úloh,  plánovať a riadiť 

nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele,  a to nielen v práci, ale aj 

kaţdodennom ţivote,  

 

(i) kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry   

 dokáţe sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti 

prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného  

umenia, 

 dokáţe sa orientovať  v umeleckých druhoch a štýloch a pouţívať ich 

hlavné vyjadrovacie prostriedky, 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom ţivote 

a v ţivote celej spoločnosti, 

 cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické  tradície, 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,  

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

 

4. Pedagogické stratégie  

Podporujeme  vyučovanie pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, 

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

výstupov, praktickú výučbu. 

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

samostatnosť,  aktivitu, sebahodnotenie. 

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín ţiakov so 

slabšími vyučovacími výsledkami, podporou  individuálnych schopností. 

Vyuţívame IKT vo vyučovaní. 
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Školský špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc ţiakom so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a pedagogickým zamestnancom 

školy. 

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

Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Ţiaci majú 

o túto oblasť veľký záujem.   

Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako 

besedy. I napriek tomu, ţe s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne 

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

vyučujúcich, účelným vyuţívaním voľného času i vlastným príkladom. 

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

pozitívne hodnotenie ţiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej 

motivácie. 

Budeme sa snaţiť dôsledne vychádzať z potrieb ţiakov a motivovať ich do 

učenia pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých 

oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej moţnej miery. 

 

 

5.  Zabezpečenie výučby pre ţiakov so špeciálnymi potrebami 

Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami podľa ŠVP ISCED- 1. a  ISCED 2. 

 

Základné podmienky vzdelávania ţiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v beţných triedach základných škôl (integrované 

vzdelávanie) 

Ak je zdravotné znevýhodnenie ţiaka takého charakteru, ţe je mu potrebné 

vytvoriť špeciálne podmienky na vzdelávanie, takýto ţiak má špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby a musí byť na škole evidovaný ako ţiak so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, za podmienky súhlasu jeho zákonného zástupcu.  

Potvrdenie o tom, ţe ţiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vydáva podľa 

kompetencií školské zariadenie výchovnej prevencie a poradenstva na základe 

odborného vyšetrenia. 

Ţiak, ktorý má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, musí mať vypracovaný 

individuálny výchovno-vzdelávací program. Individuálny výchovno-vzdelávací 
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program vypracováva škola spoločne so školským zariadením výchovnej prevencie 

a poradenstva podľa kompetencií.  

Ţiak môţe mať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby  počas celého 

vzdelávacieho cyklu alebo len počas limitovaného obdobia, o čom rozhodujú 

výsledky odborného vyšetrenia školského zariadenia výchovnej prevencie 

a poradenstva. 

Ţiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa vzdeláva 

v beţnej triede základnej školy, musí mať zabezpečené odborné personálne, 

materiálne, priestorové a organizačné podmienky v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej 

jeho individuálnym potrebám. 

Riaditeľ školy je povinný pri výchove a vzdelávaní takéhoto ţiaka zabezpečiť 

systematickú spoluprácu školy so školským zariadením výchovnej prevencie 

a poradenstva.  

 

Individuálny výchovno-vzdelávací program  

Individuálny výchovno - vzdelávací program obsahuje: 

 základné informácie o ţiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-

vzdelávací proces; 

 poţiadavky na úpravu prostredia školy a triedy; 

 modifikáciu učebného plánu a učebných osnov; 

 aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov; 

 špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov ţiaka; 

 špecifiká organizácie a foriem vzdelávania; 

 poţiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych 

učebných pomôcok ; 

 zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného 

pedagóga, psychológa, logopéda a iných. 

Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite 

tak, aby zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho 

ţiaka. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny  učiteľ 

v spolupráci so špeciálnym pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými 

odbornými pracovníkmi podľa potreby. 
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Ak je ţiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebné 

prispôsobiť obsah a formy vzdelávania v jednom alebo viacerých vyučovacích 

predmetoch, vypracuje vyučujúci daného predmetu v spolupráci so špeciálnym 

pedagógom ako súčasť individuálneho vzdelávacieho programu Úpravu učebných 

osnov konkrétneho predmetu. Ide o úpravu  obsahu vzdelávania ţiaka, t. j. vychádza 

sa z učebných osnov predmetu. Vyučujúci učiteľ v spolupráci so špeciálnym 

pedagógom vypracuje postupnosť krokov pri preberaní učiva príslušného predmetu. 

Úprava učebných osnov predmetu, ktorá je súčasťou individuálneho vzdelávacieho 

programu, sa vypracováva len pre tie vyučovacie predmety, v ktorých ţiak nemôţe 

postupovať podľa učebných osnov daného ročníka, prípadne potrebuje iné úpravy.  

Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môţe 

upravovať a doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb 

ţiaka.  Zmeny je potrebné konzultovať so všetkými zainteresovanými odborníkmi 

a oboznámiť s nimi zákonného zástupcu ţiaka. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program  podpisuje riaditeľ školy, triedny 

učiteľ, špeciálny pedagóg a zákonný zástupca ţiaka. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program môţe mať vypracovaný aj ţiak so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý je ţiakom špeciálnej školy alebo 

špeciálnej triedy v prípade, ţe nemôţe vzhľadom na svoje zdravotné znevýhodnenie 

plniť poţiadavky príslušných vzdelávacích oblastí a štandardov. 

Pri hodnotení a klasifikácii ţiaka so zdravotným znevýhodnením dodrţiavame 

ustanovenie § 55 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy č. 2 

metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy a vychádzajú 

z odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho ţiaka a 

príslušného vzdelávacieho programu pre ţiaka so zdravotným znevýhodnením. 

 

6. Začlenenie prierezových tém  

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

v učebných osnovách jednotlivých predmetov.  

 

DOV – Dopravná výchova 

ENV – Environmentálna výchova 

MDV – Mediálna výchova 

MUV – Multimediálna výchova 
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OŢZ – Ochrana ţivota a zdravia 

OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj 

RLK – Regionálna výchova a tradičná ľudová tvorba 

TBZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

Multikultúrna výchova 

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské 

kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunaţívali príslušníci rôzneho etnického, 

národného, náboţenského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa 

pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často 

zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje 

rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ 

nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy 

neznamenala len pokojné spolunaţívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vţdy bola a 

dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych 

podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie.  

Ţiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom ţivote 

vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do 

kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy 

pripravení a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne 

ukotvenie vo svojom okolí. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto 

výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných 

tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako 

spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a 

konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby 

škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci ţiaci 

rovnakú príleţitosť rozvíjať svoj potenciál. Ţiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné 

kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako 

rovnocenné a dokáţu s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.  

Multikultúrnu výchovu moţno prirodzene začleniť do humanitných a 

spoločenskovedných predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy však moţno v 
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obsahovej a metodickej rovine či s pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj 

v prírodovedných predmetoch či pri výučbe materinského a cudzích jazykov. 

Mediálna výchova 

Cieľom prierezovej tematiky je rozvinúť:  

 schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi 

druhmi médií a ich produktmi  

 viesť ţiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania 

„mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane vyuţívali 

médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä 

výchovno-vzdelávaciu a mravnú),  

 schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe 

prijímaných informácií,  

 schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to 

hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tieţ ich 

schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a 

snaţiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.  

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál ţiakov, 

poskytuje ţiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný ţivot. Znamená to nielen 

rozvoj ţiakov, ale aj rozvíjanie osobnostných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne 

akademický rozvoj podporujú.  

Cieľom je rozvíjať u ţiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, 

sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, 

osobný ţivot a sebavzdelávanie, naučiť ţiakov uplatňovať svoje práva, ale aj 

rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pomáhať ţiakom získavať a udrţať si 

osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne 

zručnosti potrebné pre ţivot a spoluprácu, podporovať svojím obsahom prevenciu 

sociálno-patologických javov v škole (prevenciu šikanovania, agresivity, uţívania 

návykových látok). Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri 

jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby ţiakov. Nevyhnutné je, aby sa 
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všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových 

situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód. Najvhodnejšia je forma kurzu.  

Environmentálna výchova 

Problém zachovania ţivota na Zemi sa stáva globálnym problémom. Cieľom tejto 

prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti ţiaka tak, ţe v oblasti vedomostí, 

zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy 

medzi človekom a jeho ţivotným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými 

sa riadi ţivot 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  spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre kaţdodenné konanie a postoje 

človeka k ţivotnému prostrediu;  

 rozvíjať spoluprácu  pri ochrane a tvorbe ţivotného 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 závaţnosť informácií o stave ţivotného 

prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať 

svoje názory a stanoviská;  

 vyuţívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a 

spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce.  

Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

V kaţdodennom ţivote sa ţiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, 

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 zamerané na bezpečné 

správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom 

školy.  
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Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania ţiakov základných 

škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný 

pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov – pričom je potrebné mať 

na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia 

učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských dopravných ihriskách 

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

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

oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne 

rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií:  

 pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne 

záväznými právnymi predpismi,  

 formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,  

 osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec),  

 naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska 

bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke 

v praktickom ţivote,  

 zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,  

 zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,  

 pochopiť význam technického stavu a údrţby vozidiel pre bezpečnú jazdu v 

cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údrţby bicykla,  

 uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení 

ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky.  

Prierezová tematika sa realizuje v špecializovaných kurzoch na dopravných ihriskách 

v meste – Liptovskom Mikuláši počas, alebo  na konci školského roka.  

Ochrana ţivota a zdravia 

Ochrana človeka a zdravia (OŢZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom 

jednotlivých učebných predmetov ako aj samostatných organizačných foriem 
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vyučovania – účelových cvičení. Ochrana ţivota človeka a jeho zdravia integruje 

postoje, vedomosti a zručnosti ţiakov zamerané na ochranu ţivota a zdravia v 

mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môţu 

vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.  

Snahou je pripraviť kaţdého jednotlivca na ţivot v prostredí, v ktorom sa nachádza. 

Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia 

prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Prierezová téma sa zameriava 

na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, 

dopravnými nehodami, ţivelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň 

napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením 

cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. U ţiakov by sa mal formovať 

vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a ţivota, tieţ zdravia a ţivota iných ľudí. 

K tomu je potrebné poskytnúť ţiakom teoretické vedomosti, praktické poznatky, 

pomôcť im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane. Vyškoliť ich v poskytovaní 

pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a ţivota, rozvinúť morálne vlastnosti 

ţiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, formovať predpoklady na 

dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a 

psychickú záťaţ náročných ţivotných situácií.  

Prierezová téma sa realizuje obsahom:  

 riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana,  

 zdravotná príprava,  

 pohyb a pobyt v prírode.  

Regionálna výchova  

Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s 

prierezovou témou Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie 

zaoberá ţivým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom 

Slovenskej republiky.  

Nakoľko sa vláda Slovenskej republiky zaviazala realizovať Odporúčania na ochranu 

tradičnej kultúry a folklóru a Generálnou konferenciou UNESCO bol schválený: 

Dohovor o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva ako aj Dohovor o ochrane a 
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podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, odporúčame uvedenú prierezovú tému 

nenásilnou formou začleniť vo vyučovaní do viacerých predmetov, prostredníctvom 

ich obsahov, ale aj formou projektov, exkurzií a pod. Vhodnými sa javia najmä 

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

dejepis, prírodoveda, vlastiveda a geografia. V rámci školského vzdelávacieho 

programu je  obsah prierezovej témy zaradený do voliteľných vyučovacích 

predmetov -  regionálna výchova, regionálny dejepis a geografia.  

Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u ţiakov 

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

staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich 

predkov.  

Edukačná činnosť je zameraná na to aby ţiaci v rámci regionálnej výchovy poznali 

históriu a kultúru vlastnej obce, mesta – na funkčné vyuţívanie historických 

regionálnych ukáţok: môj rodný kraj – kraj, kde ţijem; škola a jej okolie; moja 

trieda; obec, v ktorej ţijem; čo sa mi v našom kraji najviac páči; čím sa pýši naša 

obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a i.), história, (osídlenie), 

povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých smeroch 

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

ţivočíchov – objavujeme Slovensko – objavovanie a spoznávanie prírodných krás 

a zaujímavostí Slovenska; povesťami opradené pohoria – cestujeme po 

Slovensku – oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu; povesti z veľkých 

a starých miest Slovenska; zvyky a tradície; ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším 

obyvateľom); pripomíname si našich predkov – vychádzať z rodinného prostredia 

t.j. téma – RODINA – rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi 

(starými rodičmi, známymi) na besedy; rozhovory so ţiakmi o minulosti ich regiónu a 

pod. Vedieť sa orientovať v turisticky a historicky atraktívnych miestach 

Slovenska.  

Základom našej kultúrnej identity, ako aj zdrojom historického vedomia, 

patriotizmu a vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, je tradičná ľudová 

kultúra – kultúra, ktorú vytvorili, ktorou ţili a dodnes ţijú najširšie vrstvy obyvateľstva 

– vyuţitie danosti regiónu, návšteva ľudového majstra, dielne, výstavy – 

spoznávanie tradičných ľudových remesiel, ľudovoumeleckých výrobkov 

regiónu, tradičné jedlá, vlastná tvorba (remeslá), spoznávanie staviteľských 
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pamiatok v regióne, obci, poznatky vyuţiť vo výtvarnom zobrazovaní; tvorba 

zbierky ľudovej hudobnej kultúry, jej prezentácia (piesne, zvyky regiónu, vlastná 

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

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

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

vlastnej kultúry, skúmať a objavovať vlastnú kultúru a spoznávať iné kultúry v 

oblasti ľudových tradícií.  

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Prierezová téma rozvíja u ţiakov kompetencie tak, aby vedeli – komunikovať, 

argumentovať, pouţívať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať 

v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Ciele aj obsah prierezovej 

témy je súčasťou viacerých predmetov.  

Hlavným cieľom je, aby ţiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili sa 

riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné 

informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich 

pomenovať, utvoriť hypotézu overiť ju a pod.  

Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s pouţitím informačných a 

komunikačných technológii.  

Výsledkom vzdelávania bude, ţe ţiak vhodným spôsobom dokáţe zareagovať v 

rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, zostaviť základné písomnosti 

osobnej agendy, pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie ju aplikovať, vyuţiť 

nástroje IKT, identifikovať a popísať problém, podstatu javu, získať rôzne typy 

informácií, zhromaţďovať, triediť a selektovať ich, kultivovane prezentovať svoje 

produkty, názory, vytvoriť plán prezentácie, naplánovať a realizovať základný 

výskum, určiť svoje silné stránky a vie ich vyuţiť pri vhodnom výbere témy, vie 

aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu.  
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III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 
 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie ţiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy  

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce ţiakov 

Hodnotenie ţiakov je dôleţitou súčasťou výchovno vzdelávacieho procesu. 

Uskutočňuje sa priebeţne počas celého školského roka. Čo a ako sa hodnotí, 

ovplyvňuje to, čo a ako sa ţiak učí. Je nielen pre ţiaka a jeho rodičov, ale aj pre 

učiteľov spätnou väzbou, ktorá hovorí ako sa daná problematika zvládla, identifikuje, 

ako má ţiak postupovať, aby odstránil nedostatky, v čom sa zlepšil a ako 

zaobchádza s tým čo sa naučil. Hodnotenie má podporovať sebadôveru ţiaka, jeho 

dôstojnosť medzi rovesníkmi. Systém hodnotenia by mal dávať ţiakom príleţitosť 

preberať zodpovednosť za svoje výsledky. 

Dôleţitou súčasťou hodnotenia je hodnotenie chovania a poriadku ţiakov, 

predovšetkým prostredníctvom motivujúcich a pozitívnych aspektov – odmeňovanie 

a pochvala. 

Samostatným hodnotiacim prvkom je klasifikácia ţiaka, ktorá predstavuje skôr 

sumarizujúcu zloţku hodnotenia. Riadi sa legislatívnymi normami, ktoré v konečnom 

dôsledku stanovujú podobu školského vysvedčenia. 

 

 

Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie: 

 pri priebeţnom hodnotení učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť a pedagogický 

takt, 

 pri celkovom hodnotení učiteľ prihliada na vekové osobitosti ţiaka, situáciu, ţe 

ţiak mohol mať v priebehu klasifikačného obdobia vo svojich výkonoch určitú 

indispozíciu, 

 na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí aj kvalita práce ţiaka a jeho 

učebné výsledky ktoré dosiahol za celé klasifikačné obdobie, prihliada sa na 
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jeho systematičnosť. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru 

z klasifikácie za predchádzajúce obdobie, 

 v predmetoch, kde vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné 

obdobie príslušní učitelia po vzájomnej dohode, 

 podklady ku klasifikácii učiteľ získava: 

a) sústavným sledovaním ţiaka , jeho výkonov na vyučovaní, pripravenosťou 

b) skúškami: písomnými, ústnymi, praktickými, pohybovými, didaktickými 

testami, 

Hodnotenie a klasifikácia v predmetoch spoločensko vedného zamerania 

Stupeň 1 ( výborný ) 

Ţiak samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené poznatky a naučené učivo. Myslí 

logicky a správne. Ovláda poţadované fakty, pojmy, definície. Jeho ústny prejav je 

správny, presný. Účinne sa zapája do diskusie. Je schopný samostatne učiť sa 

vhodné texty, riešiť problémy a obhajovať svoje rozhodnutia. Uvedomelo a aktívne 

pracuje v kolektíve, jeho pôsobenie na kolektív je prínosom. Je schopný seba 

hodnotenia a hodnotenia iných. 

Stupeň 2 ( chválitebný ) 

Ţiak, s malými opravami učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a poznatky. 

V jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ovláda poţadované učivo fakty, 

pojmy, definície a zákonitosti v podstate ucelene. Kvalita výsledkov je spravidla bez 

zásadných nedostatkov. Zapojuje sa do diskusie. S menšou pomocou je schopný 

učiť sa vhodné texty, riešiť problémy a obhajovať svoje rozhodnutia. Je väčšinou 

schopný seba hodnotenia a hodnotenia ostatných. 

Stupeň 3 ( dobrý ) 

V uplatňovaní svojich poznatkov a zručností sa dopúšťa chýb. Hodnotenie javov 

robí podľa návrhov učiteľa. Má nepodstatné medzery v ucelenosti, presnosti, 

a úplnosti osvojených poţadovaných poznatkoch. Podstatnejšie nepresnosti a chyby 

za pomoci učiteľa dokáţe korigovať. Jeho myslenie je v celku správne, ale málo 

tvorivé a v jeho logike sa vyskytujú chyby. Čiastočne sa zapája do diskusie. 

V kolektíve nie je celkom aktívny a pre kolektív je menším prínosom. Je schopný 

seba hodnotenia a hodnotenia iných. 
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Stupeň 4 ( dostatočný ) 

V uplatňovaní poznatkov a vedomostí sa u ţiaka vyskytujú závaţné chyby. Pri 

vyuţívaní poznatkov z výkladu učiva je nesamostatný.Ţiak má v ucelenosti, presnosti 

a úplnosti osvojenia si vedomostí závaţné nedostatky. V logike myslenia sa 

vyskytujú závaţné chyba a myslenie nie je tvorivé. Ústny a písomný prejav má váţne 

nedostatky. Nezapája sa do diskusie, chyby nevie opraviť ani za pomoci učiteľa. 

Nepracuje v kolektíve je len účastný. Seba hodnotenia a hodnotenia iných je 

schopný len málokedy. 

 

Stupeň 5 ( nedostatočný ) 

V uplatnení a osvojení učiva má ţiak veľmi závaţné nedostatky. Pri výklade 

a hodnotení javov, zákonitostí nedokáţe svoje vedomosti uplatniť ani za pomoci 

učiteľa.. Ţiak si poţadované vedomosti neosvojil, nezmyselne prepája poznatky 

z rôznych vzdelávacich aktivít. Chyby nedokáţe opraviť ani za pomoci učiteľa. 

Nedokáţe pracovať v kolektíve. Narušuje spoluprácu, svojho seba hodnotenia 

a hodnotenia iných nie je schopný. 

 

Hodnotenie a klasifikácia v predmetoch s prevahou výchovného zamerania 

Stupeň 1 ( výborný ) 

Ţiak je v činnostiach veľmi aktívny. Pracuje tvorivo, samostatne, plne vyuţíva 

svoje  osobné predpoklady a veľmi úspešne ich rozvíja. Vţdy pouţíva bezpečné 

a účinné materiály, nástroje a pomôcky. Jeho prejav je pôsobivý, estetický, 

originálny, precítený a presný. Naučené vedomosti aplikuje tvorivo. Aktívne sa 

zaujíma o estetiku a umenie. Jeho telesná zdatnosť má vysokú úroveň. 

Stupeň 2  ( chválitebný )  

Ţiak je v činnostiach aktívny, prevaţne samostatný. Vyuţíva svoje osobnostné 

predpoklady, ktoré úspešne rozvíja. Jeho prejav je originálny má len menšie 

nedostatky. Pouţíva bezpečné a účinné materiály, nástroje a pomôcky. Osvojené 

vedomosti, praktické skúsenosti a návyky aplikuje menej tvorivo. Má záujem 

o umenie a estetiku, je telesne zdatný. 

Stupeň 3 ( dobrý ) 

Ţiak je v činnostiach menej aktívny, samostatný a pohotový. Nevyuţíva 

dostatočne svoje schopnosti v individuálnom ani kolektívnom prejave. Materiály, 
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nástroje a pomôcky pouţíva bezpečne len niekedy. Jeho prejav je málo pôsobivý, 

dopúšťa sa v ňom viacero chýb. Jeho vedomosti a zručnosti majú medzery a pri ich 

aplikácii potrebuje pomoc učiteľa. Nemá aktívny záujem o kultúru estetiku a telesnú 

kultúru. 

Stupeň 4 ( dostatočný ) 

Ţiak je v činnostiach málo aktívny a tvorivý. Jeho schopnosti a prejav je málo 

uspokojivý. Materiály, nástroje a pomôcky väčšinou nepouţíva účinne a bezpečne. 

Úlohy rieši s častými chybami. Vedomosti a zručnosti dokáţe aplikovať len za pomoci 

učiteľa. Prejavuje malú snahu a záujem. 

Stupeň 5 ( nedostatočný ) 

Ţiak je v činnostiach prevaţne pasívny. Rozvoje jeho schopností je 

neuspokojivý. Materiály, nástroje a pomôcky nepouţíva skoro nikdy. Jeho prejav je 

väčšinou chybný a nemá estetickú hodnotu. Minimálne osvojené vedomosti 

a zručnosti nedokáţe pouţiť v praxi. Neprejavuje záujem o prácu. 

 

Hodnotenie a klasifikácia ţiakov so špeciálno vzdelávacími potrebami 

A) v predmetoch spoločensko vedných 

Stupeň 1 ( výborný ) 

Ţiak ovláda poţadované pojmy, fakty, definície poznatky. Jeho myslenie je 

pohotové, dobre chápe vzájomné súvislosti, myslí logicky. Vyjadruje sa pohotovo, 

výstiţne a pomerne presne. S upraveným textom pracuje spoľahlivo. Po zadaní 

úlohy pracuje samostatne. Vie ohodnotiť seba a členov skupiny. 

Stupeň 2 ( chválitebný ) 

Ţiak v podstate ucelene ovláda fakty, pojmy, definície. Myslí logicky a správne. 

S menšou pomocou je schopný naštudovať vhodný text. Čiastočne pracuje aktívne, 

v kolektíve je prínosom. Jeho vyjadrenie je menej výstiţné, ale pomerne presné. 

Dokáţe vyuţívať kompenzačné pomôcky. Po zadaní práce učiteľom pracuje 

s istotou. Je schopný seba hodnotenia a hodnotenia ostatných členov skupiny 

s pomocou učiteľa. 

Stupeň 3 ( dobrý ) 
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Ţiak má nepodstatné medzery v ucelenosti, presnosti a úplnosti poţadovaných 

faktov, pojmov, definícii a poznatkov. Jeho myslenie je vcelku správne, ale málo 

tvorivé. V logike sa vyskytujú chyby. V kolektíve pracuje čiastočne aktívne, jeho 

pôsobenie v kolektíve je čiastočne prínosom. Vyjadruje sa obtiaţne a nepresne. 

Kompenzačné pomôcky dokáţe vyuţívať len z návodom učiteľa. S návodom učiteľ 

dokáţe hodnotiť seba a ţiakov v skupine. 

Stupeň 4 ( dostatočný ) 

Ţiak má závaţné medzery v ucelenosti, presnosti, poţadovaných faktoch, 

pojmoch a definíciách. V jeho myslení sa vyskytujú závaţné chyby. Pri práci 

s textami je nesamostatný. Prácu v skupine neovláda, len sa jej zúčastňuje. 

Kompenzačné pomôcky pouţíva len s návodom učiteľa s chybami a nepresnosťami.. 

Závaţné chyby dokáţe za pomoci učiteľa opraviť. Málokedy je schopný seba 

hodnotenia a hodnotenia skupiny. 

Stupeň 5 ( nedostatočný ) 

Ţiak si poţadované vedomosti neosvojil. V myslení je nesamostatný. Ani 

s podnetmi učiteľ nedokáţe pracovať s textami. Chyby nedokáţe opraviť ani za 

pomoci učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav má závaţné nedostatky. Nedokáţe 

ohodnotiť seba ani členov v skupine. 

B)   vo vyučovacích predmetoch s prevahou výchovného zamerania 

Stupeň 1 ( výborný ) 

Ţiak je v činnostiach veľmi aktívny so záujmom o umenie, estetiku a telesnú 

kultúru. Pracuje tvorivo, samostatne, vyuţíva osobné predpoklady a veľmi úspešne 

ich rozvíja. Jeho prejav je estetický, pôsobivý, originálny. Získané vedomosti 

a zručnosti tvorivo aplikuje. 

Stupeň 2 ( chválitebný ) 

Ţiak je v činnostiach aktívny, prevaţne samostatný. Úspešne rozvíja svoje 

predpoklady. Prejav má estetický pôsobivý, originálny s menšími nedostatkami.. 

Naučené vedomosti a zručnosti aplikuje samostatne. Má záujem o estetiku, kultúru 

a telesnú kultúru. 

Stupeň 3 ( dobrý ) 
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Ţiak je v činnostiach menej aktívny, pohotový, občas i pasívny. Nevyuţíva 

dostatočne svoje schopnosti v individuálnom i kolektívnom prejave. Jeho vedomosti 

a zručnosti majú častejšie medzery. Pri aplikovaní vedomostí potrebuje pomoc 

učiteľa. Nemá aktívny záujem o umenie, estetiku a telesnú kultúru. 

Stupeň 4 ( dostatočný ) 

Ţiak je v činnostiach málo tvorivý, často pasívny, rozvoj jeho schopností 

a foriem prejavov je málo uspokojivý. Úlohy rieši s častými chybami. Vedomosti 

a zručnosti aplikuje len za pomoci učiteľa. Prejavuje malú snahu a záujem. 

Stupeň 5 ( nedostatočný ) 

Ţiak je vo všetkých činnostiach skoro vţdy pasívny. Rozvoj jeho schopností je 

neuspokojivý. Jeho prejav je skoro vţdy chybný a nemá estetickú hodnotu. 

Minimálne osvojené vedomosti a zručnosti nedokáţe uplatniť. Neprejavuje záujem 

o prácu a prácu druhým znemoţňuje. 

C) Celkové hodnotenie ţiaka  

Celkové hodnotenie ţiaka sa na vysvedčení vyjadruje stupňami: 

prospel(a) s vyznamenaním 

Ţiak prospel s vyznamenaním, ak nie je v ţiadnom z povinných predmetov 

určených školským vzdelávacím programom hodnotený na vysvedčení známkou 

prospechu horšou ako 2-chválitebný, priemer známok zo všetkých povinných 

predmetov určených školským vzdelávacím programom nie je vyšší ako 1,5 a jeho 

správanie je hodnotené známkou veľmi dobré. V prípade uplatnenia slovného 

hodnotenia, alebo slovného hodnotenia a klasifikácie postupuje škola  v zmysle 

Metodického pokynu č.  22/2011 na hodnotenie ţiakov  základnej školy. 

prospel(a) 

Ţiak prospel, ak nie je v ţiadnom z povinných predmetov určených školským 

vzdelávacím programom hodnotený na vysvedčení známkou prospechu 5-

nedostatočný, alebo zodpovedajúcemu slovnému hodnoteniu. 

neprospel(a) 

Ţiak neprospel, ak je v niektorom z povinných predmetov určených školským 

vzdelávacím programom hodnotený na vysvedčení známkou 5- nedostatočný, alebo 

zodpovedajúcemu slovnému hodnoteniu. 
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D)Spôsob získavania podkladov pre hodnotenie ţiaka 

Pre celkové hodnotenie prihliada učiteľ na vekové osobitosti ţiaka i na 

skutočnosť, ţe ţiak mohol v priebehu klasifikačného obdobia pre určitú  indispozíciu 

zakolísať. 

Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získavajú vyučujúci hlavne sústavným 

diagnostickým pozorovaním ţiakov, sledovaním jeho výkonov a pripravenosti na 

vyučovanie, rôznymi druhmi skúšok ( písomné, ústne, grafické, praktické,  

pohybové ), kontrólnymi písomnými prácami, analýzou výsledkov  rôznych činností 

ţiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi, podľa potreby aj konzultáciami so 

psychologickými, prípadne zdravotníckymi pracovníkmi. 

Učiteľ oznamuje výsledky kaţdej klasifikácie ţiakovi, klasifikáciu zdôvodňuje, 

poukazuje na klady a nedostatky hodnotených prejavov, výkonov, výrobkov. 

Kontrolné písomné práce rozvrhuje učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby 

sa nenahromadili v určitých obdobiach. 

Vyučujúci zabezpečí zapísanie známok do ţiackych kniţiek a dbá na ich 

úplnosť. 

Klasifikačný stupeň určí učiteľ ktorý učí príslušný predmet. Pri dlhodobejšom 

pobyte ţiaka v ústavnom zariadení ( liečebnom, výchovnom ), učiteľ rešpektuje 

známky ţiaka, ktoré škole oznámi inštitúcia kde bol umiestnený. Ţiak sa opakovane 

nepreskúšava. 

Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci 

klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a školské výsledky za celé 

klasifikačné obdobie. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie 

za príslušné obdobie. 

Prípady zaostávania ţiakov v učení a nedostatky v ich chovaní sa prejednajú 

v pedagogickej rade. 

Zákonný zástupca ţiaka sa informuje o prospechu a chovaní: 

 triednym učiteľom a učiteľmi jednotlivých predmetov v polovici prvého a druhého 

polroku, 

 triednym učiteľom alebo vyučujúcim jednotlivých predmetov ak o to zákonní 

zástupcovia poţiadajú 

V prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu a chovania, informuje učiteľ 

vyučujúci jednotlivé predmety rodičov bezprostredne a preukázateľným spôsobom. 
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Triedni učitelia sú povinní oboznamovať ostatných učiteľov s odporúčaniami 

psychologických vyšetrení ţiaka, ktoré majú vplyv na hodnotenie a klasifikáciu ţiaka 

a spôsobu získavania podkladov. 

 

E) Hodnotenie práce v záujmových krúţkoch a útvaroch 

Výsledky práce v krúţkoch a záujmových útvarov organizovaných školou sa hodnotia 

na vysvedčení stupňami: 

 pracoval(a) úspešne 

 pracoval(a) 

 

(F)Hodnotenie ţiakov, ktorí plnia osobitný spôsob povinnej školskej dochádzky 

 Individuálne vzdelávanie 

Ţiakovi, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, vykoná komisionálne 

skúšky v kmeňovej škole. Komisionálne skúšky vykoná z príslušného učiva kaţdého 

povinného predmetu za kaţdý polrok. Na základe výsledkov komisionálnej skúšky 

vydá škola vysvedčenie. 

  Vzdelávanie v školách mimo územia SR 

Ţiakovi, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie v školách mimo územia SR 

vykoná skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy v kmeňovej škole 

spravidla za kaţdý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého 

ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy. Termín skúšky dohodne 

s riaditeľom školy zákonný zástupca do 15. mája kalendárneho roka v ktorom má 

skúšku vykonať. 

 

 Vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom 

zastupiteľského úradu iného štátu 

Ţiakovi, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie v školách mimo územia SR 

vykoná skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy v kmeňovej škole 

spravidla za kaţdý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého 

ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy. Termín skúšky dohodne 

s riaditeľom školy zákonný zástupca do 15. mája kalendárneho roka v ktorom má 

skúšku vykonať. 

 Individuálne vzdelávanie ţiakov v zahraničí 
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Ţiaci, ktorí vykonávajú osobitný spôsob školskej dochádzky, vykonajú skúšku zo 

všetkých povinných vyučovacích predmetov učebného plánu príslušného ročníka 

kmeňovej školy, okrem predmetov s prevahou výchovného zamerania za kaţdý 

príslušný školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka 

základnej školy a deviateho ročníka základnej školy. 

 

(G) Slovné hodnotenie 

Výsledky vzdelávania ţiakov v jednotlivých povinných a nepovinných 

predmetoch určených školským vzdelávacím programom a správanie ţiakov v škole 

a na školských akciách sú v prípade pouţitia slovného hodnotenia popísané tak, aby 

bola jasná úroveň vzdelávania ţiakov ktorú dosiahli vo vzťahu k očakávaným 

výstupom naformulovaným v učebných osnovách jednotlivých predmetov školského 

vzdelávacieho programu, k ich vývoju a veku. Slovné hodnotenie zhrňuje posúdenie 

výsledkov výchovy a vzdelávania ţiakov, ich aktivity, prístupu k vzdelávaniu. 

Obsahuje tieţ zdôvodnenie hodnotenia a doporučuje, ako predchádzať prípadným 

neúspechom a ako ich prekonávať. 

 

(H) Komisionálne skúšky 

Komisiu pre komisionálne preskúšanie menuje riaditeľ školy. V prípade ţe je 

vyučujúcim daného predmetu riaditeľ školy, menuje komisiu krajský školský úrad. 

Komisia je trojčlenná a tvorí ju: 

a) predseda, ktorým je riaditeľ školy, prípadne nim poverený učiteľ 

b) skúšajúci učiteľ, ktorým je vyučujúci daného predmetu, v triede, kde je ţiak 

zaradený, prípadne iný vyučujúci daného predmetu. 

c) Prísediaci, ktorým je iný vyučujúci daného predmetu, alebo predmetu rovnakej 

vzdelávacej oblasti, určenej školským vzdelávacím programom. 

 

(CH) Opravné skúšky 

Komisiu pre opravné skúšky menuje riaditeľ školy. V prípade, ţe je vyučujúcim 

daného predmetu riaditeľ školy, menuje komisiu krajský školský úrad. 

Ţiak robí opravnú skúšku v prípade, ţe na konci druhého polroku bol klasifikovaný 

stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov. 

Termíny opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby boli vykonané najneskôr 

do 31. augusta. Ak sa ţiak do tohto termínu z váţnych dôvodov nemôţe opravnej 
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skúšky zúčastniť, môţe povoliť urobenie opravnej skúšky najneskôr do 15. 

septembra. Do tejto doby ţiak navštevuje podmienečne najbliţší vyšší ročník. 

Ţiak môţe v jednom dni robiť len jednu opravnú skúšku. 

O termíne opravnej skúšky informuje triedny učiteľ písomne zákonného zástupcu. 

        Ţiak, ktorý sa bez váţnych dôvodov v určenom termíne opravnej skúšky 

nezúčastní a dvoch dní sa písomne neospravedlní, je klasifikovaný z daného 

predmetu stupňom nedostatočný. 

 

( I ) Komisionálne preskúšanie 

Ak má zástupca ţiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých 

predmetoch  na konci prvého, alebo druhého polroku, môţe do 3 dní, odo dňa kedy 

bolo ţiakovi vydané vysvedčenie, poţiadať riaditeľa o komisionálne preskúšanie. 

Komisia urobí preskúšanie do 10 dní. Výsledok preskúšania je konečný, ďalšie 

preskúšanie ţiaka je neprípustné. 

 

(J) Dodatočná skúška 

Koná ţiak, ktorý nemohol byť klasifikovaný z objektívnych príčin na konci 

prvého polroku. Termín určí riaditeľ školy tak, aby mohla byť urobená najneskoršie 

do dvoch mesiacov po skončení prvého polroku, výnimočne do konca klasifikačného 

obdobia za druhý polrok. 

Koná ţiak ktorý nemohol byť klasifikovaný z objektívnych dôvodov na konci 

druhého polroku. Termín určí riaditeľ školy tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená 

do 31. augusta príslušného školského roka, najneskoršie do 15 októbra. Do tejto 

doby ţiak navštevuje podmienečne vyšší ročník. Ţiak, ktorý z váţnych dôvodov 

nemohol byť klasifikovaný ani do 15 októbra, opakuje ročník. 

Koná ţiak, ktorý podľa posúdenia vyučujúceho v danom predmete nemá 

dostatočný počet známok v porovnaní s ostatnými ţiakmi triedy z dôvodov vysokej 

absencie.  

O dodatočnej skúške rozhoduje pedagogická rada, na návrh vyučujúceho daného 

predmetu. 

Celkové hodnotenie a klasifikácia ţiaka na vysvedčení  

Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre prvý stupeň školy ţiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení v 

štvrtom ročníku sa do doloţky uvedie: "Ţiak získal primárne vzdelanie".  
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 Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň školy získa ţiak niţšie stredné 

vzdelanie poskytované základnou školou. Na vysvedčení sa do doloţky uvedie: "Ţiak 

získal niţšie stredné vzdelanie".  

 Ak ţiak ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v niţšom ročníku ako deviatom 

ročníku, na vysvedčení z príslušného ročníka sa mu do doloţky uvedie: "Ţiak získal 

primárne vzdelanie".  

 Ţiak s intelektovým nadaním môţe skončiť základnú školu skôr ako za deväť rokov. 

Na vysvedčení sa do doloţky uvedie: "Ţiak získal niţšie stredné vzdelanie".  

 Ţiakovi, ktorý ukončil vzdelávanie v základnej škole, sa na vysvedčení uvedie, koľko 

rokov povinnej školskej dochádzky splnil. 

Klasifikáciu výchovných predmetov pre školský rok 2011/2012 prejednala 

Pedagogická rada 29.9. 2011 – viď zápis. 

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú 

prideľovať na základe:  

 Pozorovania (hospitácie) 

 Rozhovoru 

 Výsledkov ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, ţiacke súťaţe, didaktické 

testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia ţiakov na 

vyšší stupeň školy a pod.) 

 Sledovania pokroku ţiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa 

 Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho 

vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manaţmentom školy. 

 Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyţaduje aj vzájomné hospitácie a 

„otvorené hodiny“) 

 Hodnotenia učiteľov ţiakmi 
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3. Hodnotenie školy  

Cieľom hodnotenia je: 

 aby ţiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako 

zvládajú poţiadavky na ne kladené, 

 aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na ţiakov kladené 

v ŠVP.  

Dôraz je kladený na: 

 konštatovanie úrovne stavu, 

 zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  

 zmeny ciele a obsah vzdelávania 

 tvorbu a uplatňovanie školského vzdelávacieho programu 

 ďalšie vzdelávanie učiteľov 

 vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami 

 systém poradenských sluţieb 

 zvyšovanie pomeru spokojnosti rodičov s prácou školy 

 konzultácie rodičov s učiteľmi nad výsledkami výchovy a vzdelávania 

Nástroje hodnotenia: 

 dotazníky pre ţiakov a rodičov 

 rozhovory s učiteľmi, rodičmi 

 rozbory školskej dokumentácie 

 hospitácie 

 porovnávacie previerky 

 vedomostné testy 

 pozorovanie 

 diskusie, porady 

 návrhy a hodnotenie plánov 

 pedagogická tvorivosť 

 spolupráca so spádovými MŠ 

 ponuka záujmových krúţkov 

 úspechy v súťaţiach a olympiádach 

 podujatia pre rodičovskú verejnosť 
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Časové usporiadanie hodnotenia školy 
 

Oblasť Ciele a kritériá Formy Čas 

Koncepcia školy 
 

ŠVP a súlad s 
ŠKVP 

Pozorovanie 
Hospitácie 
Rozhovory 
Vonkajšie hodnotenie 

Priebeţne 
 
 
Škola neovplyvní 

Podmienky 
vzdelávania 
 
 

Úroveň riadenia 
a personálne 
podmienky 

Rozhovory s učiteľmi 
Pozorovanie 
Diskusie a porady 
Navrhnutie plánu 

Priebeţne 
Priebeţne 
Podľa plánu školy 
½ októbra 

 
 
 
 

Prostredie školy Dotazník pri zápise do 
1. roč. 
Dni otvorených dverí 
Spolupráca so ŠŠZ 
Vyhodnotenie najlepších 
ţiakov 
Ankety ţiakov 

Január 
Január, február 
Priebeţne 
Jún 
 
Priebeţne podľa 
potreby 

 Materiálne 
a technické 
podmienky 

Poţiadavky na rozvoj 
školy, príprava rozpočtu 
Plán BOZP 

Október, november 
 
September, október 

 Personálne 
podmienky 

Personálne 
zabezpečenie šk.roku 
Ďalšie vzdelávanie PP 

Máj, jún, podľa 
potreby 
 
celoročne 

 Ekonomické 
podmienky 

Moţnosti školy 
vzhľadom k rozpočtu 
Doplnkové činnosti 

Po obdrţaní rozpisu 
rozpočtu 
celoročne 

Priebeh 
vzdelávania 

Učiteľ- kvalita 
učenia 
Napĺňanie ŠKVP 

Hospitácie 
Dotazníky 
Pedagogická tvorivosť 
Metodické materiály 
Projekty 
Tematické plány 

Priebeţne 
Podľa potreby 
Priebeţne 
Priebeţne 
Priebeţne 
Priebeţne-podľa 
potreby 

Výsledky 
vzdelávania 

Ţiaci-napĺňanie 
kľúčových 
kompetencií 
Zvládnutie ŠKVP 

Hospitácie 
Porovnávacie testy 
Vedomostné testy 
Monitor 
Prijímacie konanie 
Výsledky súťaţí 
a olympiád 
Činnosť rady školy 

Priebeţne 
Štvrťročne 
Podľa potreby 
Január, február 
Máj, jún 
Jún 
September, október 

  
 
Monitorujeme pravidelne: 

 Podmienky na vzdelanie 

 Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi  
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 Prostredie – klímu školy  

 Priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania  

 Úroveň podpory ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Výsledky vzdelávania  

 Riadenie školy  

 Úroveň výsledkov práce školy 

 

Kritériom pre nás je: 

 Spokojnosť ţiakov, rodičov, učiteľov 

 Kvalita výsledkov  

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

 Dotazníky pre ţiakov a rodičov  

 Dotazníky pre absolventov školy   

 Analýza úspešnosti ţiakov na súťaţiach, olympiádach  

 SWOT analýza  
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IV. Školský učebný plán 

 
 

A) Štátny rámcový učebný plán 1. stupeň ZŠ 

Štátny vzdelávací program ISCED I ročníky 1-4 

Vzdelávacia 
oblasť  

Predmet/ročník  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Spolu  

Jazyk 

a komunikácia  

slovenský jazyk a  

literatúra  

8 

 

6 6 6      26 

prvý cudzí jazyk  

 

 3 3 

 

     6 

 32 

Príroda 

a spoločnosť  

 

prírodoveda 0,5 

 

1 1 1      3,5 

vlastiveda   1 1 1      3 

           6,5 

Človek 

a hodnoty   

etická výchova 

/náboţenská 

výchova   

 

0,5 

 

 

1 

 

1 

 

1 

      

3,5 

 

 

 

3,5 

Matematika  a 

práca 

s informáciami 

matematika 4 

 

4 3 3      14 

informatická 

výchova 

 1 1 1      3 

 

 

 

17,5 

 
Človek a  svet 

práce  

pracovné 

vyučovanie  

 

 

 

 

 1     

 

 

 

1 

          1 

Umenie a kultúra  výtvarná výchova   

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

   

4 

hudobná výchova            
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1 

 

1 1 1    4 

 8 

 

Zdravie a pohyb  telesná výchova 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 8 

Spolu povinná 
časť 

 
17 18 20 21      76 

Školský vzdelávací program  

Voliteľné hodiny   

5 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

     
   

20 

Spolu : povinná  

časť + voliteľné 

hodiny  

 22 

 

23 

 

25 26      96 
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B) Štátny rámcový vzdelávací program ISCED 2.   5-9. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet/ročník  
5. 6. 7. 8. 9. 

Spolu  

Jazyk a komunikácia  slovenský jazyk a  

literatúra  

 5 4 4 5 5 23 

prvý cudzí jazyk 3 3 

 

3 3 3 15 

druhý cudzí jazyk   1 1 1 1   4 

       42 

Človek a príroda  fyzika  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

5 

chémia  

 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

2 

 

 

4 

biológia   

1 

 

 

1 

 

 

1,5 

 

 

1 

 

1 

 

 

5,5 

       14,5 

Človek a spoločnosť  dejepis 1 1 1 1 2 6 

geografia  1 1 1 1 1 5 

občianska náuka  

 

1 1 1 0,5 0,5 4 

       15 

Človek a hodnoty   etická výchova 

/náboţenská výchova   

 

1 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

4 
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Matematika  a práca 

s informáciami 

matematika  

3,5 

 

4 

 

3,5 

 

4 

 

4 

 

19 

informatika  

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

   

2,5 

       21,5 

Človek a svet práce svet práce     0,5 0,5  1 

technika   0,5 0,5  1 

      2 

Umenie a kultúra  výtvarná výchova   

1 

 

1 

 

1 

   

3 

hudobná výchova   

1 

 

1 

 

1 

   

3 

výchova umením    0,5 0,5 1 

       7 

Zdravie a pohyb   

telesná a športová 

výchova  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

10 

       10 

Spolu povinná časť  
21 23 24 24 24 116 

Školský vzdelávací 
program 

 
      

Voliteľné hodiny   

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 
 

30 

Spolu : povinná  časť + 

voliteľné hodiny  

 27 

 

29 30 

 

30 30 146 
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Školský učebný plán ZŠ Janka Kráľa  5. ročník so všeobecným zameraním 

Školský rok 2008/2009 

Vzdelávacia oblasť  Predmet/ročník  
5. 6. 7. 8. 9. 

Spolu  

Jazyk a komunikácia  slovenský jazyk a  

literatúra  

 5     5 

prvý cudzí jazyk 3     3 

       

       8 

Človek a príroda biológia  1 

 

    1 

       1 

Človek a spoločnosť  dejepis 1     1 

geografia  1     1 

občianska náuka  

 

1     1 

       3 

Človek a hodnoty   etická výchova 

/náboţenská výchova   

 

1 

     

1 

Matematika  a práca 

s informáciami 

matematika  

3,5 

     

3,5 

informatika  

0,5 

     

0,5 

       4 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie       

        

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1     1 

hudobná výchova        
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1 1 

       2 

Zdravie a pohyb   

telesná a športová 

výchova  

 

 

2 

     

 

2 

       2 

Spolu povinná časť  
21     21 

Školský vzdelávací 
program 

 
      

Voliteľné hodiny Cudzí jazyk 

Matematika 

Informatika 

Biológia 

Geografia 

Pracovné vyučovanie 

Výtvarná výchova 

1 

0,5 

0,5 

1 

1 

1 

1 

     

6 

 

Spolu : povinná  časť + 

voliteľné hodiny  

 27 

 

    27 
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Školský učebný plán  ZŠ Janka Kráľa 5. ročník s jazykovým zameraním  

Školský rok 2008/2009 

Vzdelávacia oblasť  Predmet/ročník  
5. 6. 7. 8. 9. 

Spolu  

Jazyk a komunikácia  slovenský jazyk a  

literatúra  

 5     5 

prvý cudzí jazyk 3     3 

       

       8 

Človek a príroda biológia  1 

 

    1 

       1 

Človek a spoločnosť  dejepis 1     1 

geografia  1     1 

občianska náuka  

 

1     1 

       3 

Človek a hodnoty   etická výchova 

/náboţenská výchova   

 

1 

     

1 

Matematika  a práca 

s informáciami 

matematika  

3,5 

     

3,5 

informatika  

0,5 

     

0,5 

       4 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie       

        

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1     1 
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hudobná výchova   

1 

     

1 

       2 

Zdravie a pohyb   

telesná a športová 

výchova  

 

 

2 

     

 

2 

       2 

Spolu povinná časť  
21     21 

Školský vzdelávací 
program 

 
      

Voliteľné hodiny Cudzí jazyk 

Matematika 

Informatika 

Biológia 

Geografia 

Pracovné vyučovanie 

 

2 

0,5 

0,5 

1 

1 

1 

     

6 

 

Spolu : povinná  časť + 

voliteľné hodiny  

 27 

 

    27 
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Školský učebný plán  ZŠ Janka Kráľa  1. ročník – školský rok 2008/2009 

Vzdelávacia 
oblasť  

Predmet/ročník  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Spolu  

Jazyk 

a komunikácia  

slovenský jazyk a  

literatúra  

8         8 

 8 

Príroda 

a spoločnosť  

 

prírodoveda 0,5 

 

        0,5 

           0,5 

Človek 

a hodnoty   

etická výchova 

/náboţenská výchova   

0,5         0,5 

 

 

 

0,5 

Matematika  a 

práca 

s informáciami 

matematika 4 

 

        4 

 Informatická výchova           

 

 

4 

4 

 

Umenie 

a kultúra  

výtvarná výchova  1         1 

hudobná výchova  1         1 

 2 

 Zdravie 

a pohyb  

telesná výchova 

 

 

2 

 

        2 

 2 

Spolu povinná 
časť 

 
17         17 

Školský vzdelávací program  

Voliteľné 

hodiny 

Slovenský jazyk 

Prírodoveda 

1 

1,5 

        1 

1,5 
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Náboţenská.v/etická  

Telesná výchova 

Dopravná výchova 

0,5 

1 

1 

0,5 

1 

1 

Spolu 

voliteľná časť 

          5 

Spolu : 

povinná  časť 

+ voliteľné 

hodiny  

 22 

 

        22 

 
 

 

 

 

 

 

 


