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Kapitola 2. Stratégia školy, vymedzenie vlastných cieľov a poslania
výchovy a vzdelávania
Ciele primárneho vzdelávania:
Naša škola poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí
(kompetencií) žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov:
poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a
prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje
okolie,
umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si
základy spôsobilosti učiť sa učiť a poznávať seba samého,
na hodinách prvouky, prírodovedy, anglického jazyka formou projektov o rodine
podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom
získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov,
formou didaktických hier na vyučovaní a v ŠKD, účasťou na besedách a kvízoch, návštevami
knižníc, prácou s encyklopédiami, sledovaním vzdelávacích filmov pre deti, prácou s počítačmi
dosiahnuť radosť z učenia, z vlastnej práce, rozvinúť schopnosť a túžbu samostatne sa učiť,
zvládnuť základné techniky učenia a základné spôsoby získavania poznatkov,
v rámci hodín prírodovedy a vlastivedy, exkurzií, vychádzok do prírody, prácou so
vzdelávacími programami, zapájaním sa do školských i národných projektov, získať základné
poznatky o človeku, prírode, o vlastnej krajine, spoločnosti, hlavných ľudských činnostiach,
poznať súvislosti medzi nimi a vedieť ich použiť,
sebarealizáciou pri vytváraní samostatných prác na hodinách výtvarnej výchovy
a pracovného vyučovania, ilustrovaním i dramatizáciou prečítaného textu na hodinách čítania,
prípravou a účasťou na recitačných súťažiach, formou súťaží na hodinách telesnej výchovy, ktoré
umožňujú zažiť pocit úspechu, získať pozitívny vzťah k umeleckej, športovej a pracovnej činnosti
a rozvinúť zručnosti žiaka a tvorivosť v nich,
na hodinách vlastivedy, náboženskej a etickej výchovy, zapájaním sa do rôznych projektov
získať základné mravné a sociálne skúsenosti, ktoré budú základom pre vytváranie pozitívnej
hodnotovej orientácie vo vzťahu k sebe, k ľuďom, k vlasti, k národu, k iným národom a celému
ľudstvu,
na hodinách slovenského jazyka vytváraním a riešením modulových situácií rozvíjať
schopnosť komunikácie a rôznych foriem pozitívneho, sociálneho správania v každodennom
živote,
vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a
rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie,
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podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene
vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť
k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu kultúrnemu a
prírodnému okoliu,
viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt,
naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť
za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať.
V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové považované: komunikačné spôsobilosti,
matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v
oblasti digitálnej gramotnosti (informačno - komunikačné technológie), spôsobilosti učiť sa, riešiť
problémy, ďalej sú to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v
kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry.
-

Ciele nižšieho stredného vzdelávania:
Hlavným cieľom je, aby naši žiaci nadobudli:
-

primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti (kompetencie), zmysluplné základné
vedomosti a znalosti a vypestovaný základ záujmu o celoživotné učenie sa,
jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva.
Zámermi nižšieho sekundárneho vzdelávania sú tieto očakávania od žiaka:

-

osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou,
mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy,
nadobudnúť primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce,
mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu.

Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania)
Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich
vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy:
 Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v
tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Dosiahnuť zvýšenie
gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole.
 Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti
školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých
žiakov.
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Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu
inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie.
Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi žiakov
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 sebahodnotenia žiaka. Cieľom bude, aby žiaci získali dobrý
učebný štýl, poznali svoje silné a svoje slabé stránky.
Budeme sa snažiť 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, snažiť sa nájsť odpovede. Aby žiaci získali potrebné
vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy správne použiť, aby si rozvíjali kľúčové
spôsobilosti, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si vyhľadávať
informácie, vedeli prezentovať svoju prácu a pod. Dôležité je, aby sa nezabudlo ani
na vedomosti ani na spôsobilosti. To znamená, že ak chceme, aby žiaci boli
komunikatívni, je potrebné, aby vedeli, o čom majú komunikovať, ak majú
vyhľadávať informácie, musia vedieť, aké informácie majú hľadať a ako ich zaradiť
do systému a pod.
Naším princípom je viesť žiakov k rozvoju kľúčových kompetencií, k tvorivému
a kritickému mysleniu, k zodpovednosti a samostatnosti naučiť ich tímovo pracovať,
komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní celoživotne sa
vzdelávať. Dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo
mu umožnené v škole zažiť úspech.
Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Žiaci so
špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami majú vypracovaný individuálny
výchovno-vzdelávací program.

Kapitola 3. Charakteristika školy
Veľkosť školy
Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61 v Stropkove, je plnoorganizovaná samostatná
rozpočtová organizácia na úseku školstva, poskytujúca vzdelanie podporujúce rozvoj osobnosti
žiaka.
Škola bola daná do užívania 1. 9. 1958 ako prvá a v tom čase jediná základná škola v meste.
V r. 1963 bola ukončená modernizácia školy dobudovaním odborných učební chémie, fyziky
a jazykov. S ďalším rozvojom mesta a obyvateľstva, škola nestačila svojou kapacitou, preto v r.
1986 bola do užívania odovzdaná prístavba školy s odbornými učebňami technickej výchovy,
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cvičnou školskou kuchynkou, malou telocvičňou a piatimi triedami. V r. 1997 sa pôvodná škola
rozdelila na dve plnoorganizované školy: ZŠ Konštantínová a ZŠ Komenského. Od tej doby
v priestoroch pôvodnej budovy sídlia: pôvodná ZŠ Komenského a CZŠ sv. Petra a Pavla. Týmto
krokom došlo k priestorovým obmedzeniam: škola už nemá také množstvo odborných učební.
Od 1. 9. 2006 rozhodnutím MŠ SR a Dodatkom k zriaďovacej listine bola zmenená adresa
školy zo Základná škola na Komenského ul. na Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov.
Naša škola poskytuje vzdelanie žiakom bežných tried a ako jediná v meste aj žiakom
špeciálnych tried s mentálnym postihom variant A.
Škola združuje školské zariadenia: Centrum voľného času (CVČ), Školský klub detí (ŠKD) a
školskú jedáleň (ŠJ).
Budova školy sa nachádza mimo centra mesta v oblasti bytovej výstavby s dobrou
dostupnosťou a je obklopená mestskou zeleňou, školským parkom a športovým areálom.

Charakteristika žiakov
Školu navštevujú žiaci mesta Stropkov a žiaci spádových obcí: Duplín, Tisinec, Baňa, ale aj
žiaci iných obcí mimo školského obvodu.
Škola venuje zvýšenú pozornosť aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, ktorí sú buď individuálne integrovaní alebo skupinovo integrovaní v špeciálnych
triedach. Individuálne integrovaným žiakom v bežných triedach je zo strany pedagógov venovaný
maximálny individuálny prístup, čím títo žiaci zvládajú učivo jednotlivých predmetov bez
problémov. V špeciálnych triedach sú umiestnení žiaci s mentálnym postihnutí, ktorých vzdelávanie
formou individuálnej integrácie v bežných triedach bolo problémové a aj pre ich početnosť
neefektívne.

Charakteristika pedagogického zboru
3.1 Povinné personálne zabezpečenie
Realizácia Školského vzdelávacieho programu vo výchovno-vzdelávacom procese si
vyžaduje zodpovedajúce personálne podmienky, ktoré by zabezpečili efektívnosť vzdelávania a
vytváranie spolupracujúcich sociálnych vzťahov medzi účastníkmi procesu vzdelávania. Ide o
nasledujúce cieľové podmienky, ku ktorým majú školy smerovať.
Pedagogickí zamestnanci:
- spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom,
- preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri
pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom
riadení triedy a udržaní neformálnej disciplíny,
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- riadia svoj sebarozvoj a celoživotné učenie v odbornej oblasti a osobnostnom raste,
- sú ako súčasť kolektívu schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie,
spolupráce, práce v tímoch a kooperatívneho riešenia problémov.
Vedúci pedagogickí zamestnanci:
- svojimi manažérskymi spôsobilosťami vytvárajú predpoklady pre fungujúce, motivované
spolupracujúce spoločenstvo v škole s náročnou profesionálnou klímou a podporujúcim
prostredím,
- zaujímajú sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu a vytvárajú
preň podmienky.
Športová príprava je zabezpečovaná pedagogickými zamestnancami školy s príslušnou trénerskou
kvalifikáciou v príslušnom športovom odvetví.
Odbornú pomoc žiakom a rodičom poskytujú:
špeciálny pedagóg, psychológ, výchovný poradca a ďalší špecialisti podľa potreby.

3.2 Pedagogický zbor školy
Tvoria ho kvalifikovaní učitelia a asistenti učiteľov. Odbornosť výuky jednotlivých predmetov
je na veľmi dobrej úrovni.
Na škole už dlhodobo pracujú koordinátori pre: environmentálnu výchovu, výchovu
k manželstvu a rodičovstvu, školy podporujúcej zdravie, prevenciu drogových závislostí a iných
sociálno-patologických javov ako aj výchovný poradca školy.

Organizácia prijímacieho konania
Škola nemá špecifické požiadavky na prijímanie žiakov. Tie musia byť v súlade s platnou
legislatívou. Žiaci, ktorí sú zaradení do špeciálnych tried musia spĺňať všetky podmienky
požadované legislatívou pre ich zaradenie.

Dlhodobé projekty





ŠKOLA BUDÚCNOSTI – naša škola bola vybratá ako jedna z 250 škôl na Slovensku, ktoré úspešne
zavádzajú výpočtovú techniku a informačno - komunikačné technológie do vyučovacieho procesu.
Samsung school – digitálne vzdelávanie prostredníctvom tabletovej učebne.
Digiškola – digitálne vzdelávanie.
Moja família - program finančného vzdelávania, určený pre žiakov základných škôl. Jeho cieľom je
zvýšenie finančnej gramotnosti na slovenských školách.
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Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického
testovania.

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Škola svojou filozofiou, poslaním, hodnotami, cieľmi a profiláciou je v súlade s požiadavkami
a potrebami spoločnosti a regiónu, rodičov a žiakov.
Spolupráca školy s rodičovskou komunitou je na veľmi dobrej úrovni. Rodičia sa aktívne
zapájajú do života školy. Rada rodičov pomáha pri realizácii programu školy, pri výchove
a vzdelávaní detí. Spolupracuje pri zabezpečovaní triednych a rodičovských združení, podporuje
záujmovú činnosť žiakov, pomáha a spolurozhoduje pri organizovaní a financovaní výchovných,
spoločenských a vzdelávacích aktivitách žiakov. Podieľa sa na zlepšovaní materiálnych podmienok
škola ale aj na spolufinancovaní projektov.
Požiadavky zamestnancov školy obhajuje ZO OZ. So školou spolupracuje v starostlivosti
o pracovníkov, zlepšenia pracovných podmienok a prostredia. Vyjadruje sa k zásadným otázkam
riadenia školy.
Samosprávnym intenzívnym orgánom je Rada školy, ktorá sa vyjadruje a presadzuje záujmy
miestnej samosprávy, záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu
verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. Podieľa sa na tvorbe a uplatňovaní
profilácie, rozvoja a formovaní strategických cieľov. Pomáha vedeniu školy v pedagogicko–
organizačnom a materiálnom zabezpečovaní výchovno–vzdelávacieho procesu.






Partnermi školy sú aj:
vysoké školy, PF UPJŠ, FF UP pri zabezpečovaní pedagogickej praxe budúcich pedagógov.
Metodicko – pedagogické centrum PO a OŠaK,
Mestská knižnica, Únia žien pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí,
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrum špeciálneho
pedagogického poradenstva pri diagnostikovaní žiakov - poskytujú plnohodnotnú pomoc pri
riešení výchovných a vzdelávacích problémoch žiakov.

Škola ako životný priestor
Veľký význam pre úspešnosť školy má jej atmosféra. Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo
najpríjemnejšie, kladieme dôraz na:
 upravené a estetické prostredie tried a chodieb,
 vybavenie tried a učební modernými učebnými pomôckami a didaktickou technikou,
 úpravu školského dvora,
 oznamy a ich aktuálnosť na informačných tabuliach a nástenkách,
 budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi...
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Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove
a vzdelávaní
Nevyhnutnosťou pre uskutočnenie ŠkVP je zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného
režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny
učenia sa, zdravého prostredia učební (tried) a ostatných priestorov školy podľa platných
technických a hygienických noriem – zodpovedajúca svetelnosť, teplota, nehlučnosť, čistota,
vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku.
Poskytujeme vhodný stravovací a pitný režim žiakov (podľa vekových a individuálnych potrieb
žiakov a učiteľov). Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi,
dostupnosť prvej pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na lekára, či iných
špecialistov. Dbáme na prísne dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných
škodlivín v škole a v okolí a výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí
využívaných priestorov a pravidelná bezpečnostná kontrola.
Škola zabezpečuje bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie,
poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pravidelné školenia zamestnancov školy
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a
ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií, úrazové poistenie žiakov
a zamestnancov školy.

Kapitola 4. Profil absolventa
Absolvent programu primárneho vzdelania našej školy si osvojí základy čitateľskej,
pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudne základy pre
osvojenie účinných techník učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získa predpoklady pre to, aby si
vážil sám seba, i druhých ľudí, aby bol dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať. Má
osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka. Tiež by mal svojim
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 i o svoje
fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, osvojiť si metódy štúdia a práce s
informáciami, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy,
byť si vedomý svojich kvalít.
Absolvent nižšieho stredného vzdelávania 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 využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť
si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment,
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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,
snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít , byť pripravený
uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.
Vzdelávanie sa snažíme robiť tak, aby žiaci mali potrebné vedomosti a zručnosti, ale aby
všetky svoje vedomosti, zručnosti, schopnosti dokázali aj správne využiť pri realizácii úloh. Sme
škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa nevzdávame ani úlohy výchovy, preto chceme, aby náš
absolvent bol aj usilovný, svedomitý, samostatný a čestný.

Kapitola 5. Charakteristika ŠkVP
ŠkVP si vypracovala škola na základe všeobecne platného a všeobecne záväzného Štátneho
vzdelávacieho programu. Zohľadňujeme potreby a možnosti žiakov i pedagogického zboru. Škola
využíva voliteľné hodiny a pripravuje si vlastný učebný plán, využíva všetky hodiny, ktoré má k
dispozícii. V učebnom pláne školského stupňa sú uvedené aj tie predmety, ktoré neboli zaradené
do Štátneho vzdelávacieho programu.
Prostredníctvom programu primárneho vzdelávania ISCED 1 (1. stupňa základnej školy)
snažíme sa zabezpečiť hladký prechod z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na
školské vzdelávanie prostredníctvom stimulovania poznávacej zvedavosti detí, vychádzajúcej z ich
osobného poznania. Východiskom sú aktuálne skúsenosti žiaka, vedomosti, pojmy a záujmy, ktoré
sú rozvíjané podľa jeho reálnych možností tak, aby sa dosiahol pevný základ pre jeho budúci
akademický a sociálny úspech. Program je založený na princípe postupu od známeho k neznámemu
pri nadobúdaní nových skúseností z pozorovania a zažitia aktivít a udalostí, ktoré sú spojené so
životom dieťaťa a s jeho bezprostredným kultúrnym a prírodným prostredím.
V tomto veku je pre deti dôležitá programová možnosť získať vlastnými aktivitami bohaté
skúsenosti a zážitky prostredníctvom hry a učenia v skupine rovesníkov. Osobitný význam má pre
nás poskytovanie možností rozvíjať si potrebu vyjadrovať sa a realizovať sa prostredníctvom slov,
pohybov, piesní a obrazov, čo je významný základ pre rozvoj gramotnosti. Základom je priateľská a
ústretová klíma, ktorá podnecuje žiakov k spontánnemu a tvorivému poznávaniu, konaniu,
hodnoteniu a dorozumievaniu a podporuje celostný rozvoj ich osobnosti.
Program nižšieho stredného vzdelávania ISCED 2 (2. stupňa základnej školy) nadväzuje na
primárne vzdelávanie a pripravuje na prechod na úplné stredné vzdelávanie (ISCED 3)
prostredníctvom stimulovania poznávacej zvedavosti detí, vychádzajúcej z ich osobného poznania.
Snažíme sa o to, aby skúsenosti žiaka, vedomosti, pojmy a záujmy, boli rozvíjané podľa jeho
reálnych možností tak, aby sa dosiahol pevný základ pre jeho budúci akademický a sociálny úspech.
Program je založený na princípe postupu od známeho k neznámemu pri nadobúdaní nových
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skúseností z pozorovania a zažitia aktivít a udalostí, ktoré sú spojené so životom dieťaťa a s jeho
bezprostredným kultúrnym a prírodným prostredím.
Základom nižšieho stredného vzdelávania je interdisciplinárny (medzipredmetový) prístup
pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov a rozvoj ich analytických a kritických schopností.
Aktuálne znalosti žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú východiskovým bodom pri získavaní nových
znalostí a ďalšom rozvoji kompetencií žiakov.
Naším cieľom je vypestovať u žiakov zodpovednosť za vlastné učenie sa a poskytnúť im
príležitosti objaviť a rozvinúť ich schopnosti v súlade s ich reálnymi možnosťami, aby získali podklad
pre optimálne rozhodnutie o ďalšom - vyššom sekundárnom vzdelávaní.
Základom je priateľská a ústretová klíma, ktorá podnecuje žiakov k spontánnemu a
tvorivému poznávaniu, konaniu, hodnoteniu a dorozumievaniu a podporuje celostný rozvoj ich
osobnosti.
Pripravujeme žiakov na samostatnú prácu i na prácu v skupinke, aby každý z nich získal
pevný základ spoločného poznania a zároveň osobnej skúsenosti z vzájomného ohľadu, uznania a
úcty.
Vzdelávanie na prvom stupni je organizované tematicky s prirodzeným začlenením
predmetových prvkov, čím sa vytvára základ pre nižšie stredné vzdelávanie (ktoré už uplatňuje
špecifickejší predmetovo-disciplinárny prístup).
Súčasťou cieľového programu je aj včasná korekcia prípadných znevýhodnení (zdravotných,
sociálnych a učebných) a rozpoznanie, resp. podchytenie špecifických potrieb, záujmov a
schopností (vrátane nadania a talentu) žiakov. Dôležité je podchytenie žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami (včasná depistáž, diagnostika a korekcia prípadných
znevýhodnení).
Hodnotenie žiakov je postavené na plnení konkrétnych a splniteľných úloh, je založené
prevažne na diagnostikovaní a uplatňovaní osobného rozvoja žiaka. Každý žiak musí mať možnosť
zažívať úspech a musí vedieť, že chyby a ich odstraňovanie tiež napomáhajú k jeho rozvoju.

Zameranie školy a stupeň vzdelania
Škola sa zameriava na poskytnutie všeobecného vzdelania so zameraním na cudzie jazyky
s využitím prvkov metódy CLIL od 1. ročníka ZŠ a rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka a
informatiky. Škola spolupracuje so zriaďovateľom a inými inštitúciami. Nechceme zaťažovať žiakov
encyklopedickými vedomosťami, snažíme sa vedomosti zamerať na prax, používať efektívne
spôsoby učenia, posilniť vyučovanie cudzích jazykov, a informatických komunikácií a zručností,
venovať sa žiakom podľa ich potrieb a požiadaviek (žiakom nadaným, menej nadaným, žiakom so
ŠVVP, integrovaným žiakom, žiakom s poruchami správania, zdravotne postihnutým žiakom...).
Zameriame sa na: riešenie problémových úloh, zvýšenú motiváciu, prístup na počítač, vyučovanie
predmetov prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológii, účasť na
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predmetových olympiádach a súťažiach, poskytnutie aktívneho priestoru vo výchovnovzdelávacom procese. Škola posilňuje telesnú odolnosť a zdravie žiakov športovými aktivitami.
V súlade s požiadavkami a potrebou spoločnosti a regiónu, školy, rodičov a žiakov, sa svojou
profiláciou naďalej bude zameriavať na:
 čo najkvalitnejšiu prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť
a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.
Prostriedky: – vyučovanie cudzích jazykov od 1. roč.,
– personálne zabezpečenie.
 čo najvyššiu gramotnosť v oblasti IKT žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v našej
škole.
Prostriedky: – Škola budúcnosti, Digiškola, Samsung School...
– personálne zabezpečenie,
– učebne informatiky a dobré vybavenie školy v tejto oblasti,
– využívanie IKT vo vyučovacom procese i mimoškolskej činnosti.
 vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti.
Prostriedky: – Finančná gramotnosť
– projekt Moja família.
 vytvárať čo najoptimálnejšie podmienky integrovaného vzdelávania týchto žiakov v súlade
s platnou legislatívou.
Prostriedky: – špeciálne triedy pre žiakov s mentálnym postihom,
– individuálna integrácia (IVP),
– priestorové, materiálne a personálne zabezpečenie.
Stupeň vzdelania – ISCED 1 a ISCED2
Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu
ostatného ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní je
vysvedčenie. Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom
stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania alebo adekvátnom stupni viacročného gymnázia.
Absolvent programu nižšieho stredného vzdelania získa vysvedčenie s doložkou – so
špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Tým splní
podmienku na pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom strednom stupni (na všeobecno-vzdelávacom
alebo odborno-vzdelávacom type vzdelávania), v priebehu ktorého ukončuje povinné základné
vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku).
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Pedagogické stratégie
Zameriame sa hlavne na to, aby metódy a formy práce rozvíjali kľúčové spôsobilosti a boli v
súlade so zámermi školy.
Z pedagogických stratégií podporujeme výučbu pomocou modernej didaktickej techniky,
seminárne práce, diskusie, samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie
a obhajoby výstupov, praktickú výučbu. Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za
učenie. Využívame IKT vo vyučovaní, v oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov
tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. Osobnostný a sociálny rozvoj budeme
realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych
schopností.
Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú
zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký
záujem. V rámci Environmentálnej výchovy sa každoročne zapájame do Enviroprojektu (Vyčistíme
si Slovensko, zber papiera, Deň Zeme...).
Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na aktivity ako sú besedy, osvetové
programy, športové aktivity (Športom proti drogám). Budeme sústavne pôsobiť na žiakov proti
fajčeniu a užívaniu alkoholických nápojov prostredníctvom koordinátorov, rodičov a všetkých
vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom.
Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými
formami výučby. Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej
možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.

Začlenenie prierezových tém
Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré sa spravidla prelínajú
cez obsahové vzdelávacie oblasti.
Na úrovni primárneho vzdelávania zavádza náš Školský vzdelávací program tieto prierezové
témy:
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova (súčasťou je aj Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra)
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
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Charakteristika prierezových tém:
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
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 zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných
situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy.
Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov
základných škôl. 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. Realizáciu učebnej činnosti
sa bude uskutočňovať v objekte školy, na detských dopravných ihriskách alebo v bezpečných
priestoroch v okolí školy.

-

Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií :
pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými
právnymi predpismi,
sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri
chôdzi a jazde v cestnej premávke,
uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci (spolujazdec) a pod.,
spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a
aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,
schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,
schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,
pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej
premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,
uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť
cestnej premávky.

Osobnostný a sociálny rozvoj
Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje
žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, budeme
dbať na to, 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
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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).
Naším 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. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy
realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných
interaktívnych metód.
Environmentálna výchova
Environmentálna výchova je prierezová téma, prelína sa všetkými predmetmi, ale najmä
prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním, etickou a výtvarnou výchovou.
Naším cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať,
analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom
zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali
vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými
činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah
k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie a pod..
Mediálna výchova
Jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje a správanie
jedinca sú médiá.
Naším cieľom mediálnej výchovy ako prierezovej témy je osvojenie schopnosti
kompetentného zaobchádzania s médiami.
A to aby:
lepšie porozumeli pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom
orientovali,
dokázali posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne
formujúce ich osobnostný a profesionálny rast,
dokázali si uvedomiť si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich
zodpovedným prístupom eliminovať,
vedeli tvoriť mediálne produkty.
Multikultúrna výchova
Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne
prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského
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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 spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj
predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či
xenofóbie.
Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote
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.
Naším 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
žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry,
históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich
príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.
Multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných a spoločenskovedných
predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy však možno v obsahovej a metodickej rovine či s
pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v prírodovedných predmetoch či pri výučbe materinského
a cudzích jazykov.
Ochrana života a zdravia
Ochrana života a zdravia (OŽZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom učebných
predmetov štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem vyučovania
didaktických hier. V rámci témy sa aplikuje učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou povinného učiva
ochrany človeka a prírody (OČP). 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.
Naším cieľom 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.
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Prierezovú tému napĺňa obsah:
- riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana,
- zdravotná príprava,
- pohyb a pobyt v prírode.
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Prierezová téma tvorba projektu a prezentačné zručnosti 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 je obsah
zameraný 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.
Naším cieľom je naučiť žiakov prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím
informačných a komunikačných technológií.
Začlenenie prierezových tém do osnov jednotlivých predmetov:
Prierezová téma
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti
v cestnej premávke
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikulturálna výchova
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Predmet
Matematika, SJL, EV, Prírodoveda,
Vlastiveda, VV, TV
Matematika, SJL, Prírodoveda, Vlastiveda
Matematika, SJL, Prírodoveda, Vlastiveda
Matematika, SJL, HV, VV, AJ
SJL, Vlastiveda, Prírodoveda, AJ
SJL, M, Prírodoveda, Vlastiveda, TV
SJL, M, Prírodoveda, Vlastiveda, VV, AJ

Prierezové témy sú začlenené do jednotlivých predmetov podľa svojho obsahu a uvedené
sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.
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Kapitola 6. Učebný plán
1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

Počet týždenných
hodín

Slovenský jazyk a literatúra

9+1

8+1

7+1

7+1

31 + 4

Anglický jazyk

0+1

0+2

3+0

3+0

6+3

Matematika

4+0

4+0

4+0

4+0

16 + 0

Informatika

0+0

0+0

1+0

1+0

2+0

Prírodoveda

0+0

0+0

1+0

2+0

3+0

Prvouka

1+0

2+0

0+0

0+0

3+0

0+0

0+0

1+0

2+0

3+0

Etická výchova

1+0

0+0

0+0

0+0

0+0

Náboženská výchova/náboženstvo –
Katolícka cirkev

0+0

0+0

0+0

0+0

0+0

Náboženská výchova/náboženstvo –
Pravoslávna cirkev

0+0

0+0

0+0

0+0

0+0

0+0

0+0

1+0

1+0

2+0

Hudobná výchova

1+0

1+0

1+0

1+0

4+0

Výtvarná výchova

2+0

2+0

1+1

1+0

6+1

2+0

2+0

2+0

2+0

8+0

ISCED 1
všeobecná
Jazyk a komunikácia

Matematika a práca s informáciami

Človek a príroda

Človek a spoločnosť
Vlastiveda
Človek a hodnoty

Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie
Umenie a kultúra

Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova

Popis realizácie
Využitie týždňov
Výuka

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

40

40

40

40
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ISCED 2

5.
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník ročník

Počet
týždenných
hodín

všeobecná
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra

5+0

5+0

4+1

5+0

5+0

24 + 1

Anglický jazyk (A1)

3+1

0+0

0+0

0+0

0+0

3+1

Anglický jazyk (A2)

0+0

3+1

3+1

3+1

3+1

12 + 4

Druhý cudzí jazyk (A1)

0+0

0+0

0+0

0+0

0+0

0+0

Matematika

4+1

4+1

4+1

4+1

5+0

21 + 4

Informatika

1+0

1+0

1+0

1+0

0+0

4+0

Biológia

2+0

1+1

2+0

1+0

1+1

7+2

Fyzika

0+0

2+0

1+0

2+0

1+1

6+1

Chémia

0+0

0+0

2+0

2+0

1+0

5+0

Dejepis

1+0

1+0

1+0

1+0

2+0

6+0

Geografia

2+0

1+0

1+0

1+0

1+0

6+0

Občianska náuka

0+0

1+0

1+0

1+0

1+0

4+0

Etická výchova

1+0

0+0

0+0

0+0

1+0

1+0

Náboženská výchova/náboženstvo –
Katolícka cirkev

1+0

0+0

0+0

0+0

1+0

1+0

Náboženská výchova/náboženstvo –
Pravoslávna cirkev

1+0

0+0

0+0

0+0

1+0

1+0

1+0

1+0

1+0

1+0

1+1

5+0

Hudobná výchova

1+0

1+0

1+0

1+0

0+0

4+0

Výtvarná výchova

1+0

1+0

1+0

1+0

1+0

5+0

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

10 + 5

Matematika a práca s informáciami

Človek a príroda

Človek a spoločnosť

Človek a hodnoty

Človek a svet práce
Technika
Umenie a kultúra

Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
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Popis realizácie
Využitie týždňov
Výuka

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

40

40

40

40

40

Školský učebný plán je zameraný na posilnenie vyučovania cudzích jazykov, informatiky
a prírodovedných predmetov. V súčasnej dobe je vyučovanie cudzích jazykov dôležité a umožňuje
žiakom väčšie možnosti jazykovej prípravy. Základná škola umožní žiakom vybrať si cudzí jazyk,
ktorému sa budú venovať popri povinnému vyučovaniu anglického jazyka. Pridané hodiny sú
v slovenskom jazyku, anglickom jazyku a výtvarnej výchove ISCED 1, v slovenskom jazyku,
anglickom jazyku, matematike, biológii, fyzike a telesnej výchove ISCED 2. Doplnením týchto hodín
sme chceli, aby profil absolventa primárneho vzdelávania ISCED 1 bol komplexný a umožnil žiakom
plynulý prechod na nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 a ISCED 3.
Základnou filozofiou školy je vytvoriť zo školy príjemné a bezpečné miesto, kde učiteľ, žiak
a rodič sú partnermi, kde každé dieťa má právo vzdelávať sa podľa svojich individuálnych možností,
schopností a potrieb. Chceme rozvíjať tvorivosť, zodpovednosť, toleranciu a schopnosť
komunikácie tak, aby bolo dieťa schopné ovplyvňovať budúcnosť a nájsť si svoje vlastné miesto
v spoločnosti.

Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov

Kapitola 7. Učebné osnovy
Charakteristika vzdelávacích oblastí
ISCED 1
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca
s informáciami
Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Jazyk a komunikácia
Príroda a spoločnosť

Predmet
Slovenský jazyk a literatúra
Prvý cudzí jazyk - AJ
Matematika
Informatika
Prírodoveda
Vlastiveda
Etická výchova/Náboženská výchova
Pracovné vyučovanie
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná výchova
Čitateľská a pisateľská gramotnosť
Mladý záchranár

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

9+1

8+1

7+1

7+1

Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra má vo vzdelávaní nezastupiteľné miesto. Je
základným prostriedkom pre nadobúdanie kultúrnej gramotnosti žiaka, jeho kľúčových
kompetencií. Umožňuje porozumenie a osvojenie si poznatkov vo všetkých vzdelávacích oblastiach.
Z tohto dôvodu má v systéme primárneho vzdelávania kľúčové, centrálne postavenie. Spôsobilosti,
ktoré žiak v rámci tohto učebného predmetu nadobudne, majú zásadný vplyv na jeho vzdelávanie
aj v ďalších vzdelávacích oblastiach, učebných predmetoch. Kvalita spôsobilostí používať
materinský jazyk zásadne ovplyvňuje aj komunikáciu žiaka s jeho okolím, vytváranie vzťahov
s inými ľuďmi a formuje zaradenie žiaka do spoločnosti. Cieľom výučby slovenského jazyka na
primárnom stupni vzdelávania je naučiť spisovný jazyk na takej úrovni, aby ho žiaci vedeli používať
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v praktickom živote. Používanie jazyka vnímame ako komplexné
komunikačných zručností – rozprávania, písania, čítania a počúvania.

využívanie

všetkých

1. ročník ZŠ
Základným cieľom výučby slovenského jazyka a literatúry v tomto ročníku je osvojenie si kódu
grafického zápisu reči, naučiť žiakov písať a čítať. Pre jednotlivé zložky učebného predmetu
slovenský jazyk a literatúra môžeme pre tento ročník formulovať nasledovné špecifiká:
Jazyková a slohová zložka – žiaci sa oboznamujú s grafickým zápisom reči a postupne si osvojujú
schopnosť čítať a písať. Väčší dôraz sa kladie nielen na schopnosť prepísať a odpísať texty, ale aj na
samostatné tvorivé písanie. Produktívne činnosti súvisiace s písaním zaraďujeme postupne
s ohľadom na individuálne schopnosti žiakov. Žiaci sa oboznamujú len s obmedzeným množstvom
gramatických a pravopisných pravidiel, napr. žiak rozlišuje vety podľa začiatku a ukončenia, vety
prečíta so správnou intonáciou. V slohovej zložke dbáme na to, aby žiaci ústne komunikovali,
primerane si rozvíjali slovnú zásobu a maximálne využívali zaužívané konvencie.
Čítanie a literárna výchova – žiaci si osvojujú schopnosť čítať, neskôr čítať s porozumením. Pri čítaní
literárnych textov si postupne uvedomujú ich estetické hodnoty.
V prvom ročníku systematicky podporujeme rozvoj všetkých komunikačných zručností.
Sústreďujeme sa predovšetkým na:
Rozprávanie: žiaci si rozširujú aktívnu slovnú zásobu, primerane používajú komunikačné konvencie.
Zdokonaľujú svoj ústny prejav rozprávaním krátkych príbehov. Okrem obsahovej stránky ústnych
prejavov vyžadujeme od nich aj správnu výslovnosť.
Počúvanie: žiaci si uvedomujú, že počúvanie je neoddeliteľnou súčasťou vzájomnej komunikácie.
Počúvajú svojho komunikačného partnera (žiaka, učiteľa, inú osobu) a získané informácie využívajú
v následnej komunikácii.
Čítanie: zručnosť čítať žiaci nadobúdajú postupne. Základnou požiadavkou je dosiahnutie určitej
úrovne kvality techniky čítania. Postupne na základe individuálnych schopností žiakov vyžadujeme
aj čítanie s porozumením.
Písanie: základnou požiadavkou získania primeranej zručnosti písania žiakov je zapamätať si všetky
tvary tlačených aj písaných písmen, odpísať a prepísať text.
Obsah učiva v 1. ročníku členíme do troch období: prípravné, šlabikárové a čítankové.
2. ročník ZŠ
Špecifickým cieľom výučby spisovného jazyka v druhom ročníku je osvojenie si prvotných princípov
jazykového systému. Žiaci sa začínajú oboznamovať s gramatickými a jazykovými pravidlami.
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Výrazne sa zdokonaľujú v technike čítania a písania, ako aj v čítaní s porozumením. Oboznamujú sa
so samostatnou tvorbou textu. Jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra
majú v tomto ročníku nasledovné špecifiká:
Jazyková a slohová zložka – žiaci si začínajú osvojovať teoretické vedomosti o jazykových pravidlách
a systéme jazyka. Uplatňujú jazykové pravidlá v písomnom prejave, nielen pri odpise a prepise, ale
tiež pri veku primeranej jazykovej analýze textu. Dbajú na rozvoj komunikačných kompetencií a
kladú dôraz na hovorenú reč.
Čítanie a literárna výchova - žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania, zapamätajú si určené literárne
pojmy, vnímajú estetickú stránku literárneho diela. Na primeranej úrovni uskutočňujú obsahovú
analýzu textu, čítajú s porozumením, identifikujú informácie uvedené priamo v texte.
V druhom ročníku systematicky podporujeme u žiakov rozvoj všetkých komunikačných zručností.
Sústreďujeme sa predovšetkým na:
Rozprávanie: – zautomatizovanie primeraného používania komunikačných konvencií.
Zdokonaľovanie spôsobilostí samostatného rozprávania a rozprávania podľa predlohy. Žiaci
postupne nadobúdajú skúsenosti pri ústnej prezentácii výsledkov svojej práce a pri riešení rôznych
úloh.
Počúvanie: žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať partnera v rámci komunikácie. Nadobúdajú
skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia reprodukovať počuté informácie.
Od žiakov vyžadujeme porozumenie inštrukciám učiteľa pri riešení úloh.
Čítanie: žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania a v porozumení čítaného textu. Vyžadujeme od nich
reprodukovanie informácií, ktoré sú uvedené v texte priamo podľa otázky formulovanej učiteľom.
Pri čítaní literárnych textov si žiaci uvedomujú podobnosť textov v niektorých ich charakteristikách.
Na základe tejto podobnosti sa pokúsia vysvetliť význam literárnych pojmov.
Písanie: žiaci sa zdokonaľujú v písaní správnych tvarov všetkých písaných písmen. Postupne
zvyšujeme požiadavky na písanie samostatných viet podľa zadania a na samostatnú tvorbu textov.
3. ročník
Špecifickým cieľom jazykového vyučovania v treťom ročníku je zvládnutie učiva, zameraného na
pravopisné pravidlá. Žiaci získavajú základné poznatky o jazykovom systéme slovných druhov,
zvlášť ohybných slovných druhov. Intenzívna pozornosť sa venuje práci s textom. Žiaci rozlišujú
slohové útvary: rozprávanie, opis, oznámenie, správa a i. Zvyšujeme požiadavky na čítanie
s porozumením a na samostatnú tvorbu textov podľa zadania. Jednotlivé zložky učebného
predmetu slovenský jazyk a literatúra majú v tomto ročníku nasledovné špecifiká:
Jazyková a slohová zložka - osvojenie si základných pravopisných pravidiel a kľúčových pojmov
o jazykovom systéme, slovných druhoch na elementárnej úrovni. Nadobudnutie spôsobilosti ústne
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prezentovať výsledky svojej práce, rozprávať podľa predlohy alebo zadania. Napísať krátke útvary
podľa špecifického zamerania učiva.
Čítanie a literárna výchova – zdokonaľovanie techniky čítania, osvojenie si významu určených
literárnych pojmov, estetické vnímanie literárneho diela, obsahová analýza textu na primeranej
úrovni, čítanie s porozumením. Identifikácia informácií priamo uvedených v texte, formulovanie
otázok k týmto informáciám a identifikovanie informácií uvedených v texte nepriamo.
Pre jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra môžeme v tomto ročníku
formulovať nasledovné špecifiká:
Rozprávanie: žiaci dokážu rozprávať samostatne a podľa predlohy. Ústne prezentujú výsledky
svojej práce pri riešení rôznych úloh.
Počúvanie: žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať partnera v rámci komunikácie. Nadobúdajú
skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia formulovať otázky k informáciám
zadaným v prezentovanom texte. Od žiakov vyžadujeme, aby porozumeli nielen inštrukciám učiteľa
pri riešení úlohy, ale aby nadobudli aj spôsobilosť vyžiadať si chýbajúce informácie.
Čítanie: žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania a v porozumení čítaného textu. Vyžadujeme
porozumenie informáciám, ktoré sú v texte uvedené nepriamo na základe otázky formulovanej
učiteľom. Žiaci triedia texty podľa ich vlastností.
Písanie: žiaci čitateľne prepisujú a odpisujú text. Samostatne tvoria krátke texty podľa zadania
učiteľa.
4. ročník
Vo štvrtom ročníku sa systematizuje učivo z jazykového systému. K ohybným slovným druhom sa
postupne pridávajú neohybné slovné druhy. Žiaci si osvojujú ďalšie pravidlá slovenského pravopisu.
V priebehu celého školského roka intenzívne pracujú s textami, zameriavajú sa na porozumenie ich
obsahu a pomenovanie ich základných vlastností. Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu vytvorených
textov v hovorenej aj písanej podobe. Pre jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk
a literatúra formulujeme nasledovné špecifiká:
Jazyková a slohová zložka – rozširovanie poznatkov o jazykovom systéme, slovných druhoch.
V slohu sa zameriame na zautomatizovanie používania pravopisných pravidiel v písomnom prejave
žiakov. Zdokonaľujeme u žiakov spôsobilosti vedieť ústne prezentovať výsledky svojej práce,
rozprávať podľa zadania, predlohy a samostatne tvoriť písomne texty.
Čítanie a literárna výchova – u žiakov sa zameriame na zdokonaľovanie techniky čítania, osvojenie
si významu ďalších určených literárnych pojmov, na estetické vnímanie literárneho diela a
obsahovú analýzu textu na primeranej úrovni. Pri čítaní s porozumením žiaci identifikujú
informácie uvedené v texte priamo aj nepriamo a formulujú otázky k týmto informáciám.
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Pre jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra formulujeme nasledovné
špecifiká:








žiaci disponujú spôsobilosťou samostatne rozprávať a rozprávať podľa predlohy. Ústne
prezentujú výsledky svojej práce pri riešení rôznych úloh. Odpovedajú na otázky zamerané
na prezentované informácie.
žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať partnera v rámci komunikácie. Nadobúdajú
skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia formulovať otázky
k prezentovanému textu. Snažia sa porozumieť inštrukcii učiteľa pri riešení úlohy a vedia si
vyžiadať chýbajúce informácie. Formulujú inštrukcie k práci so spolužiakom, pri skupinovej
práci.
žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania, predovšetkým v porozumení čítaného textu
a v technike čítania so správnou intonáciou a dôrazom na prednes. Vedia porozumieť
informáciám, ktoré sú v texte uvedené priamo aj nepriamo podľa otázky formulovanej
učiteľom.
žiaci čitateľne prepisujú a odpisujú text. Samostatne píšu texty podľa zadania učiteľa.

Anglický jazyk
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

0+1

0+2

3+0

3+0

Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne
s vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny
a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia.
Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už
pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov
kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný
prístup. Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5)
založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou
a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb
jednotlivca.
Výučba anglického jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A1.1+ podľa
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci primárneho vzdelávania.
Kompletnú komunikačnú úroveň A1 žiaci dosiahnu na konci 5. ročníka ZŠ. Označenie úrovne A1 je
používateľ základného jazyka.
Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni A1 podľa SERR je nasledujúca:

Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov
Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším slovným spojeniam, ktorých účelom je
uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a slovné spojenia dokáže používať. Dokáže
predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad
kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým
spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu
pomôcť (SERR, 2013, s. 26).
Ciele predmetu
Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu všeobecných
kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky
referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa
zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do
komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie.
Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom:






efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,
využívať komunikačné jazykové kompetencie, aby sa realizoval komunikačný zámer
vymedzeným spôsobom,
v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie
s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ,
v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav,
písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text,
používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele.

Matematika a práca s informáciami

Matematika
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

4+0

4+0

4+0

4+0

Predmet matematika je na primárnom stupni vzdelávania prioritne zameraný na budovanie
základov matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie
faktov, postupov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na riešenie problémov reálneho
života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí
a vzťahov).
Výučba matematiky musí byť vedená snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti
špirálovite, vrátane opakovania učiva na začiatku školského roku s propedeutickými postupmi
prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom i divergentných úloh, aby tvorili
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jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie
matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie
v rovine a priestore.
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri objavovaní a prezentácii
nových matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania
žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Na hodinách matematiky sa tiež
kladie dôraz na rozvoj žiackych schopností a zručností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.
Proces získavania nových matematických vedomostí u žiakov musí učiteľ realizovať s prevahou
pozorovania a experimentovania v ich prirodzenom prostredí. Učiteľ by mal tiež naučiť žiakov
správne klásť otázky, odhadnúť výsledky i korektne formulovať závery. Učenie matematiky by malo
byť pre žiakov zaujímavé, aby sa u nich formoval pozitívny vzťah k matematike a aby ju vnímali ako
nástroj na riešenie problémových úloh každodenného života.
Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov rýchlosť
preberania tematických celkov rovnako ako ich poradie, prípadné rozdelenie na časti a presuny
v rámci ročníkov.
CIELE PREDMETU
Žiaci na primárnom stupni vzdelávania majú dosiahnuť nasledujúce ciele:















osvojiť si základné matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené vo
vzdelávacom štandarde,
pracovať s prirodzenými číslami (v obore do 10 000) tak, ako to bližšie špecifikuje vzdelávací
štandard,
používať zlomky na propedeutickej, prípravnej úrovni,
identifikovať a správne pomenovať funkčné vzťahy medzi číslami,
objavovať pravidlá vytvorených postupností a dopĺňať ich,
orientovať sa v tabuľkách, grafoch a vytvárať ich,
identifikovať, pomenovať, narysovať a správne označiť geometrické útvary bližšie
špecifikované vo vzdelávacom štandarde,
odhadnúť a presne odmerať dĺžku útvaru, premeniť jednotky dĺžky (mm, cm, dm, m, km).
používať matematiku ako jeden z nástrojov na riešenie problémov reálneho života (vrátane
postupného nadobúdania finančnej gramotnosti),
rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom učenia sa,
rozvíjať poznávacie procesy a myšlienkové operácie,
upevniť kladné morálne a vôľové vlastnosti (samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť,
húževnatosť, kritiku, sebakritiku, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť
pri riešení úloh v osobnom i verejnom kontexte),
rozvíjať kľúčové kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti.
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Informatika
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

0+0

0+0

1+0

1+0

V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie
konkrétnych skúseností a zručností pri práci s počítačom i aplikáciami – na prácu s digitálnymi
technológiami. Druhá zložka je zameraná na budovanie základov informatiky. Hlavne na riešenie
problémov pomocou počítačov. Prvá zložka tvorí základ vyučovania informatiky v rámci
primárneho vzdelávania a z väčšej časti sa prelína i celým nižším stredným vzdelávaním. Skúsenosti
získané praktickou činnosťou v tejto oblasti sú potom dobrým predpokladom pre zvládnutie druhej
zložky, ktorá má dominantné postavenie pri výučbe informatiky na strednej škole. Zároveň sa však
druhá zložka objavuje už i v primárnom vzdelávaní, aj keď iba vo veľmi jednoduchej forme.
Informatika zároveň pripravuje žiakov na to, aby korektne využívali takto nadobudnuté zručnosti a
poznatky i v iných predmetoch.
CIELE PREDMETU
Žiaci









uvažujú o informáciách a rôznych reprezentáciách, používajú vhodné nástroje na ich
spracovanie,
uvažujú o algoritmoch, hľadajú a nachádzajú algoritmické riešenia problémov , vytvárajú
návody, programy podľa daných pravidiel,
logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia,
poznajú princípy softvéru a hardvéru a využívajú ich pri riešení informatických problémov,
komunikujú a spolupracujú prostredníctvom digitálnych technológií, získavajú informácie na
webe,
poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť,
rozumejú rizikám na internete, dokážu sa im brániť a riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú,
rešpektujú intelektuálneho vlastníctvo.

Človek a príroda

Prírodoveda
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

0+0

0+0

1+0

2+0

Vzdelávací štandard predmetu je konštruovaný tak, aby si žiaci postupne systematizovali
poznatky o prírode, ktoré nadobudli spontánnym učením, pričom najskôr sa sústredia na opis
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pozorovaných skutočností, rozvíjajú si pozorovacie a kategorizačné spôsobilosti. Neskôr sa
sústredia na rozširovanie poznania tým, že sa snažia skúmať fungovanie vybraných prírodných
javov.
Rozvíjané sú spôsobilosti potrebné pre objektívne skúmanie sveta a vyhľadávanie informácií
v rôznych druhoch sekundárnych zdrojov. Učiteľ vedie žiakov do situácií, v ktorých je ich úlohou
vyjadrovať aktuálne poznanie, diskutovať s vrstovníkmi o vysvetleniach pozorovaných skutočností.
Zároveň poskytuje žiakom dostatok času na skúmanie situácií a javov tak, aby sami získali nové
poznanie, ktoré je funkčne začlenené v ich aktuálnom systéme vedomostí. Učiteľ usmerňuje
žiakov, ktorých úlohou je samostatne tvoriť nové poznatky vlastnou bádateľskou činnosťou.
Prírodoveda vedie žiakov k premýšľaniu, skúmaniu, hľadaniu informácií, zvažovaniu, usudzovaniu
a k tvorbe záverov, ktoré sú argumentačne podložené, či už minulou a aktuálnou skúsenosťou,
alebo inak získavanými objektívnymi informáciami.
CIELE PREDMETU
Cieľom prírodovedy je rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov. Prírodoveda rozvíja vo
vzájomnej súčinnosti všetky tri zložky prírodovednej gramotnosti:




žiacke aktuálne poznanie (prírodovedné pojmy, koncepty);
poznávacie procesy žiaka potrebné pri úprave aktuálnych a tvorbe nových prírodovedných
poznatkov (rozvíja induktívne poznávanie žiaka);
špecifické prírodovedné postoje, ktoré vedú žiaka k uvedomelému využívaniu vedomostí.

Žiaci:












spoznávajú životné prostredie a pozorujú zmeny, ktoré sa v ňom dejú,
vyjadrujú svoje predstavy o javoch slovom a obrazom, diskutujú o svojich aktuálnych
predstavách,
argumentujú a menia svoje naivné predstavy a vysvetlenia vplyvom argumentácie a/alebo
vlastného bádania,
samostatne vyhľadávajú informácie v rôznych informačných zdrojoch a vo vybraných
prírodovedných témach vedú veku primeranú a úrovni poznania zodpovedajúcu diskusiu,
pozorujú detaily prírodných objektov a prírodných javov a na ich základe rozvíjajú svoje
aktuálne poznanie,
kategorizujú prírodné objekty na základe pozorovateľných znakov,
identifikujú faktory (premenné), ktoré vplývajú na priebeh pozorovaných či skúmaných
situácií a javov,
experimentujú so zmenami podmienok a vyslovujú závery z vlastného bádania,
vytvárajú si vlastné poznámky z prírodovednej aktivity a uvedomujú si ich význam pri tvorbe
záveru zo zrealizovanej činnosti,
majú osvojené základné prírodovedné pojmy, pričom ich vzájomne prepájajú a vytvárajú
vysvetlenia,
odlišujú vedeckú terminológiu od bežnej, hovorovej komunikácie,
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chápu význam výsledkov vedy pre každodenný život a objektívne posudzujú pozitívne
a negatívne vplyvy vedy a technológií na prírodu a celkové životné prostredie,
citlivo pristupujú k živej prírode,
majú tendenciu vytvárať vysvetlenia,
dokážu meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak sú ovplyvňované logickou argumentáciou.

Prvouka
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

1+0

2+0

0+0

0+0

Prvouka vytvára vedomostný, spôsobilostný a postojový základ pre dva nadväzujúce
predmety – prírodovedu a vlastivedu. Vo vlastivednej oblasti sa zameriava na poznávanie reálneho
spoločenského priestoru prostredníctvom oboznamovania sa s fungovaním služieb, samosprávy
a geografického opisu krajiny. V prírodovednej oblasti poznávaním organizmov, neživého
prostredia a ich vzájomných vzťahov oboznamuje žiakov s reálnym prírodným priestorom
prostredníctvom skúmania fungovania vybraných prírodných javov.
CIELE PREDMETU
Žiaci:














rozvíjajú svoje predstavy o vybraných prírodných a spoločenských javoch,
rozvíjajú svoje pozorovacie spôsobilosti tak, aby z bežne zažívaných situácií dokázali získať
nové informácie a obohatiť si doterajšie poznanie,
sú vedení k porovnávaniu predmetov a javov a k zoskupovaniu, triedeniu predmetov a javov
podľa identifikovaných znakov,
zovšeobecňujú na základe porovnávania,
vytvárajú vlastný, argumentačne podložený úsudok,
spolupracujú pri riešení jednoduchých skúmateľských aktivít, pričom súčasťou kooperácie je
podieľanie sa na aktuálnom poznaní a jeho efektívnom využívaní pri tvorbe záveru
(riešenia),
argumentujú prostredníctvom vlastnej skúsenosti, t.j. rozvoja odbornej diskusie k danej
téme, ktorá je adekvátna z hľadiska veku primeranosti žiakov,
rozlišujú vhodné a nevhodné správanie v triede aj mimo nej,
uvedomujú si a rešpektujú rozdielnosť u ľudí (rozumejú, že existujú podobnosti a rozdiely
medzi skupinami ľudí),
vysvetľujú význam pravidiel a predpisov v živote,
rozlišujú riziká spojených s každodenným životom a možnosťami úrazu (šport, rekreácia
a i.),
poznajú bezpečnosť v domácom prostredí, v škole i na ceste do školy a v mimoškolských
aktivitách,
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poznajú pravidlá správania sa v rizikových situáciách podľa vzoru (vedia ako a kde sa obrátiť
o pomoc).

Človek a spoločnosť

Vlastiveda
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

0+0

0+0

1+0

2+0

Vlastiveda v 3. a 4. ročníku má osobité, nezastupiteľné postavenie vzhľadom na význam
v utváraní predstáv o bezprostrednom mieste života žiakov (priestorový aspekt) a historickom
období, v ktorom žijú (časový aspekt). Svojím zameraním má za cieľ podnecovať, motivovať žiakov
na rozprávanie o danej téme (či už na základe vlastných skúseností, podľa obrázka a i.) a v čo
najväčšej miere využívať heuristický rozhovor a zážitkové učenie.
Vlastivedné – motivačné poznávanie začína v 1. a 2. ročníku (prvouka) spoznávaním okolia školy
a bydliska a postojmi k spoločnosti, pokračuje v 3. ročníku (Moja obec) a končí vo 4. ročníku
(Objavné cesty po Slovensku).
Vlastiveda v 3. ročníku (Moja obec) je obsahovo naplnená emotívnym (dobrodružným)
poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmami z vlastnej obce (okolie školy)
v časových premenách jednotlivých ročných období (aj s aspektom starostlivosti o bezpečnosť
a zdravie). Nezastupiteľná je vlastivedná vychádzka, ktorá má motivačno-heuristický charakter.
Vybrané témy, napr. orientácia v okolí školy, sa odporúča realizovať formou pozorovania mimo
triedy, ak sú na to možnosti. Delí sa na spoznávanie miestnej krajiny (jednoduchá práca s nákresmi)
a orientáciu v čase (plynutie kalendárneho a školského roka, významné sviatky počas roka, tradície
a i.). Na ne nadväzuje rozprávanie o doprave, o pamätihodnostiach. Osobitá pozornosť sa venuje
pozorovaniu, skúmaniu prírody, jej zložiek, ale rovnako aj pamiatok v okolitej krajine.
Vo 4. ročníku (Objavné cesty po Slovensku) žiaci spoznajú najvýznamnejšie a najatraktívnejšie
prvky, časti regiónov. Tieto cesty sa realizujú prostredníctvom „výletov“ od Tatier k Dunaju, od
Dunaja k Hornádu, od Hornádu po Dunajec. Výlety po Slovensku sú zamerané na zážitkové
(názorné) spoznávanie regiónov. Dôraz je na práci s mapami, príbehmi a ilustráciami. Mapy použité
v 3. a 4. ročníku sú zamerané a prispôsobené vyučovaniu vlastivedy. Každý zemepisný názov z textu
nájdu žiaci na mape, obrázku aj kresbe. Používajú sa veľmi jednoduché mapy, ktoré pri ústnom, či
písomnom preverovaní vedomostí pomáhajú žiakom (nič sa neučia naspamäť). Základ tvorí „Čítanie
mapy – prstom po mape“ a prerozprávanie príbehov podľa obrázkov.
CIELE PREDMETU
Žiaci:


skúmajú, pozorujú a bádajú v kraji, v ktorom žijú,
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porozprávajú o svojej obci (mesto, dedina – o krajine svojho okolia) a určia jednotlivé prvky
– časti svojej obce,
orientujú sa v rodnom kraji pomocou svetových strán a významných objektov,
rozlišujú primerane vzťahy a väzby prírodného a spoločenského charakteru vo svojej obci,
doma i v škole,
použijú poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností,
identifikujú a odlíšia, čo vytvorila príroda a čo človek,
rozprávajú o premenách prírody počas roka (vyhľadajú v kalendári významné dni),
ukážu na mape (prispôsobenej vlastivede v 4. ročníku) vybrané pohoria, jaskyne, rieky,
mestá a iné,
opíšu (pomocou obrázkov) pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich bezprostredného
okolia,
prerozprávajú obsah povesti podľa výberu,
porozprávajú o významných historických udalostiach,
vedia čítať mapu a rozprávať podľa ilustrácií a fotografií
vypátrajú pútavé skutočnosti o rôznych častiach Slovenska,
porovnávajú jednotlivé oblasti so svojou obcou.

Človek a hodnoty

Etická výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

1+0

1+0

1+0

1+0

Úlohou povinne voliteľného predmetu etická výchova v primárnom vzdelávaní je
podporovať osobnostný a sociálny rozvoj žiaka s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v
ktorej významné miesto zaujíma prosociálne správanie. Pri plnení tejto úlohy sa využíva hlavne
zážitkové učenie, ktoré popri informáciách účinne podporuje pochopenie a zvnútornenie mravných
noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade.
V etickej výchove sa kladie dôraz na rozvoj mravného usudzovania, na kultivovanie
medziľudských vzťahov, ktoré vychádzajú z rodiny, rozširujú sa na triedny kolektív, na školu a na
región, v ktorom žiaci žijú. Deje sa to prostredníctvom rozvoja sociálnych spôsobilostí (otvorená
komunikácia, empatia, asertivita, pozitívne hodnotenie iných a pod.). Etická výchova sa tak podieľa
na primárnej prevencii porúch správania a učenia. Žiaci sú vedení ku kritickému mysleniu, diskusii,
hodnotiacim postojom, ku harmonickým a stabilným vzťahom v rodine, v kolektíve spolužiakov
i v iných sociálnych skupinách.
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CIELE PREDMETU
Žiaci:









osvoja si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované medziľudské vzťahy,
nadobudnú spôsobilosť na pochopenie a rešpektovanie najvyššej hodnoty, ktorou je život
človeka a všetko, čo vedie k jeho rozvoju,
získajú spôsobilosti, ktorými posilnia sebaúctu a hodnotenie iných,
získajú spôsobilosti pri vyjadrovaní svojich citov a nadobudnú úctu k citovému životu iných,
naučia sa aktívne participovať na živote spoločnosti (triedy, školy, regiónu),
osvoja si prvky prosociálneho správania v rodine, v žiackom kolektíve,
nadobudnú spôsobilosť na pochopenie hodnoty priateľstva, vzájomnosti a rodiny,
rozvíjajú svoj postoj k postihnutým, chorým a starým ľuďom.

Náboženská výchova/náboženstvo – Katolícka cirkev
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

1+0

1+0

1+0

1+0

Predmet náboženská výchova/náboženstvo v primárnom vzdelávaní podporuje základné
predpoklady kresťanských životných postojov a konania žiakov. Rozvíja duchovný svet detí,
umožňuje im prostredníctvom biblických príbehov poznávať Trojjediného Boha, Božiu Matku Máriu
a svätých. Poznatky, ktoré získavajú žiaci v tomto období, sú predpokladom pre otvorenie sa životu
s Ježišom Kristom aj prostredníctvom prijatia sviatosti Eucharistie. Na podklade Božích prikázaní ich
učí rozlišovať dobro od zla. Náboženská výchova/náboženstvo v nich rozvíja komunikačné
zručnosti, otvára ich chápaniu okolitého sveta a vďačnosti za prijaté dary. Ovplyvňuje hodnotovú
orientáciu žiakov, ktorá im pomáha byť prospešnými rodine, spoločnosti a Cirkvi.
CIELE PREDMETU
Žiaci








získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti človeka ako originálneho Božieho
stvorenia,
nadobudnú základné vedomosti o existencii a pôsobení Boha podľa učenia Katolíckej cirkvi,
získajú vedomosti o živote Panny Márie a svätých, ktoré sú predpokladom náležitej úcty k
nim,
získajú vedomosti o vzniku a účinkovaní Cirkvi v dejinách i v dnešnom svete,
zorientujú sa v morálnych hodnotách, ktoré sú postavené na Desatore,
nadobudnú vhodné komunikačné zručnosti k vyjadrovaniu vlastných myšlienok a citov,
získajú spôsobilosť pre pravidelnú modlitbu, rozlišovanie dobra od zla, voľbu dobra pre
seba i iných.
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Náboženská výchova/náboženstvo – Pravoslávna cirkev
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

1+0

1+0

1+0

1+0

Predmet náboženská výchova/náboženstvo Pravoslávnej cirkvi v primárnom vzdelávaní u
dieťaťa mladšieho školského veku formuje náboženské cítenie prostredníctvom poznávania
biblických príbehov, objavovaním Trojjediného Boha vo svojom živote a postupným poznávaním
a začleňovaním sa do života Cirkvi. Oboznamuje sa s Božím slovom po teoretickej ale aj odkazovej,
praktickej stránke. Žiaci sú vedení k prežívaniu vzťahu s Isusom Christom, cez informácie o Jeho
živote a učení. V primárnom vzdelávaní je ťažiskom poukázanie na Božiu lásku k nám, ktorá má
mnohoraké podoby – rodičovská láska, stvorenie, Ježišov príchod na svet a Jeho spásny plán pre
ľudí. Zo základnej potreby materinskej lásky vychádza aj ponuka vzťahu k Panne Márii Božej Matke,
prostredníctvom príbehov i modlitieb k Bohorodičke. Už v primárnom vzdelávaní sa naučia deti na
základe Desatora rozlišovať dobré od zlého, čím budujú svoj mravný úsudok ako predpoklad vzťahu
k sebe, k ľudom i k Bohu.
CIELE PREDMETU
Žiaci










nadobudnú povedomie jedinečnosti každého človeka, ktoré garantuje to, že sme stvorení
na Boží obraz,
naučia sa prijímať seba aj iných,
získajú spôsobilosť vhodnej komunikácie pri vyjadrovaní vlastných myšlienok, citov, názorov
a postojov,
nadobudnú spôsobilosť rešpektovať názory a cítenie druhých ľudí,
rozvíjajú spôsobilosť skutkami i slovami vyjadrovať svoju vieru,
nadobudnú spôsobilosť rozlišovania dobra od zla,
naučia sa základné vieroučné a morálne pravdy,
získajú informácie a vzťah k Isusovi Christovi, k Panne Márii a svätým,
nadobudnú povedomie príslušnosti k Pravoslávnej cirkvi.

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

0+0

0+0

1+0

1+0
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Pracovné vyučovanie na primárnom stupni vzdelávania je zamerané na široké spektrum
pracovných činností a technológií založených na tvorivej tímovej spolupráci. Technickým
vzdelávaním sú žiaci vedení k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach
ľudskej činnosti. Vzdelávací obsah predmetu pracovné vyučovanie prispieva k vytváraniu životnej a
profesijnej orientácie žiakov. Predmet je zameraný na rozvoj praktických pracovných zručností a
doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom
živote a v spoločnosti.
CIELE PREDMETU
Žiaci











rozlíšia rôzne prírodné a technické materiály a ich význam pre človeka,
pochopia techniku ako nástroj na riešenie problémov reálneho života,
spoznajú základné vlastnosti materiálov a možnosti ich použitia v praxi,
získajú poznatky o pracovných činnostiach vo vybraných povolaniach a profesiách,
spoznajú ľudové tradície, remeslá a zhotovia tradičné produkty,
upevnia svoje kladné morálne a vôľové vlastnosti pri riešení technických problémov,
pracujú a riadia pracovnú činnosť v tíme,
narábajú s jednoduchým náradím na opracovanie materiálov bezpečne a dodržiavajú
hygienu práce,
navrhujú vlastnú predstavu pri konštruovaní jednoduchých statických a pohyblivých
modelov,
poznajú zásady stolovania a prípravy jednoduchých pokrmov.

Umenie a kultúra

Hudobná výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

1+0

1+0

1+0

1+0

Primárna hudobná edukácia predstavuje kontinuálne, systémové a cieľavedomé
pokračovanie predprimárnej hudobnej výchovy. Hudobná výchova v základnej škole je predmetom
umelecko-výchovným, činnostným, kde sa na báze hudobných hrových činností žiaci učia
orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj
záujem o hlbšie vzdelanie v oblasti hudby a umenia.
Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na vrodené
predpoklady detí ich spontánnosť, sklony k hravosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov
a modelov okolitého sveta. Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského
experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu a prostriedkom
žiakovej hudobnej expresie, ktorá podporuje ich hudobnú sebarealizáciu v komplexe aktívnych aj
receptívnych hudobných činností. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy kontaktu
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žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, obrazom, pohybom, hrou na
elementárnych hudobných nástrojoch. Hudobné činnosti tvoria základný prostriedok na rozvíjanie
hudobných i kľúčových kompetencií žiakov. Hudobné činnosti nie sú izolované, ale v reálnej
praktickej podobe sa vzájomne dopĺňajú, podporujú aj s inými mimo hudobnými činnosťami a
zmysluplne sa integrujú. Hudobný materiál a hudobné činnosti sú kľúčovým prostriedkom na
osvojenie si hudobno-teoretických poznatkov. Tie si však žiaci osvojujú postupne a nadobudnuté
vedomosti sú výsledkom aktívnych hudobných činností, z ktorých vyplývajú. Teoretické poznatky a
vedomosti sú dôležité len do tej miery, do akej sú nevyhnutné pre aktívny hudobný prejav žiakov,
chápanie základných zákonitostí hudby a prácu s hudobným materiálom.
CIELE PREDMETU








rozvíjať hudobné kompetencie dieťaťa mladšieho školského veku,
rozvíjať kultivovaný rečový, hlasový, pohybový prejav v spojení s hudbou,
vychovávať aktívneho a vnímavého interpreta a percipienta hudby,
naučiť žiaka orientovať sa vo svete hudobného umenia,
rozvíjať emocionálny svet a hudobný vkus žiaka mladšieho školského veku,
v rámci stanovených cieľov z hudobnej výchovy využívať integratívne prístupy a prieniky s
ostatnými vyučovacími predmetmi v primárnej edukácii,
viesť žiakov k samostatnej práci a hudobnej tvorivosti.

Výtvarná výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

2+0

2+0

1+1

1+0

Výtvarná výchova v primárnom vzdelávaní vychádza zo spontánneho detského prejavu.
Žiaci prostredníctvom výtvarných činností, hravou formou spoznávajú vyjadrovacie prostriedky
vizuálnych umení (kresby, maľby, plastiky). Formou výtvarných činností (kreslenia, maľovania,
priestorového a objektového vytvárania) sa stretávajú so svetom navrhovania dizajnu,
architektúry, fotografie, videa a filmu. Aktívnu prácu s materiálom a nástrojmi nie je možné
nahradiť formou pracovných zošitov – všetky ostatné didaktické formy, ako používanie učebnice,
edukačných materiálov, premietanie filmov a pod. sú len doplnkovými aktivitami (v rámci
motivácie alebo následných ukážok). Výtvarná výchova zahrňuje aj prácu s vizuálnymi
prostriedkami prostredníctvom počítača. Od žiakov očakávame najmä uplatnenie jeho
predstavivosti a fantázie; nie napĺňanie dopredu očakávaných výsledkov. Výtvarná výchova je
založená na tvorivosti žiaka – na rozvíjaní jeho vlastných nápadov a koncepcií. Zručnosti (ovládanie
nástrojov a techník) sú podriadené tvorivosti – prednosť má vymýšľanie, od námetu až po
realizáciu formy. Očakávané sú vlastné riešenia žiakov, nie presné plnenie úloh.
Výtvarná výchova obsahuje aj prvky, ktoré ju prepájajú s inými vyučovacími predmetmi,
napr. s pracovným vyučovaním (zručnosti v ovládaní nástrojov a v spracovaní materiálov), s
hudobnou výchovou (tvorivé reagovanie na zvukové podnety), prírodovedou a vlastivedou (reakcie
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na prostredie, prírodné javy, históriu a pod.), s IKT, s matematikou (porovnávanie, mierka, počet a
pod.) s geometriou (tvar). Niektoré témy je možné, podľa uváženia učiteľa prepájať s témami
týchto predmetov.
Žiaci sú veku prístupnou formou uvádzaní do znalosti súčasného umeleckého vyjadrovania
sveta, do súčasnej vizuálnej kultúry i kultúrnej tradície. Získavajú dôležité kompetencie
porozumenia svetu, ktorý je ich každodennou skúsenosťou.
HLAVNÝ CIEĽ PREDMETU
Žiaci v nadväznosti na detský výtvarný prejav rozvíjajú svoju vizuálnu kultúru na úrovni
poznania i vyjadrovania.
CIELE PREDMETU
Žiaci








rozvíjajú svoju predstavivosť a fantáziu,
rozvíjajú si pozorovacie schopnosti,
spoznávajú základné prostriedky výtvarného vyjadrovania,
rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a technickú realizáciu,
osvojujú si základné zručnosti pri práci s nástrojmi a materiálmi,
poznávajú umelecké diela a svoj zážitok z nich výtvarne vyjadrujú,
osvojujú si základné kultúrne postoje.

ISCED 2
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca
s informáciami
Človek a príroda

Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Človek a svet práce

Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb

Predmet
Slovenský jazyk a literatúra
Prvý cudzí jazyk
Druhý cudzí jazyk
Matematika
Informatika
Fyzika
Chémia
Biológia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Etická výchova/Náboženská výchova
Svet práce
Technika
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Výchova umením
Telesná a športová výchova
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Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra
5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

5+0

5+0

4+1

5+0

5+0

Podstatou predmetu slovenský jazyk a literatúra je viesť žiakov k uvedomeniu si jazykovej a
kultúrnej pestrosti nielen v rámci Európy a sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí.
Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by mali žiaci dospieť k chápaniu odlišností,
tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí.
Predmet slovenský jazyk a literatúra ako súčasť vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia je
jedným z kľúčových všeobecnovzdelávacích predmetov, obsahom ktorého sú dve vzájomne sa
dopĺňajúce zložky – jazyk a literatúra, pričom odporúčané vnútorné delenie predmetu je v pomere
zložiek 3:2 a 2:2 alebo integrácia oboch zložiek.

Anglický jazyk (A1)
5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

3+1

0+0

0+0

0+0

0+0

Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne
s vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny
a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia.
Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už
pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj v práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov
kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný
prístup. Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5)
založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou
a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb
jednotlivca.
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) označenie úrovne A1
je používateľ základného jazyka. Komunikačnú úroveň A1 žiaci dosiahnu v prvom cudzom jazyku, t.
j. v anglickom jazyku na konci 5. ročníka ZŠ. Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni
A1 podľa SERR je nasledujúca:
Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším vetám, ktorých účelom je
uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a vety dokáže používať. Dokáže predstaviť seba aj
iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch,
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ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za
predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť (SERR,
2013, s. 26).
Ciele predmetu
Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu všeobecných
kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky
referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa
zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do
komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie.
Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom:






efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,
využívať komunikačné jazykové kompetencie, aby sa komunikačný zámer realizoval
vymedzeným spôsobom,
v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie
s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ,
v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav,
písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text,
používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele.

Anglický jazyk (A2)
5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

0+0

3+1

3+1

3+1

3+1

Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s
vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny a literatúra
vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia.
Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už
pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj v práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov
kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný
prístup. Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5)
založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou
a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb
jednotlivca.
Výučba prvého cudzieho jazyka, t. j. anglického jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej
úrovne A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci nižšieho
stredného vzdelávania. Označenie úrovne A2 je používateľ základného jazyka.
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Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni A2 podľa SERR je nasledujúca:
Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho
bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, nakupovaní,
miestnom zemepise a o zamestnaní). Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách
vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach.
Dokáže jednoduchými slovami opísať svoje rodinné zázemie, bezprostredné okolie a záležitosti v
oblastiach nevyhnutných potrieb (SERR, 2013, s. 26).
Ciele predmetu
Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu všeobecných
kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky
referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa
zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do
komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie.
Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom:






efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,
využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer realizoval
vymedzeným spôsobom,
v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie
s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ,
v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav,
písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text,
používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele.

Druhý cudzí jazyk (A1)
5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

0+0

0+0

0+0

0+0

0+0

Vyučovací predmet druhý cudzí jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety
a spoločne s vyučovacím predmetom anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk
národnostnej menšiny a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia.
Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už
pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov
kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný
prístup. Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5)
založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou
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a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb
jednotlivca.
Výučba druhého cudzieho jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A1 podľa
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci nižšieho stredného
vzdelávania. Označenie úrovne A1 je používateľ základného jazyka.
Charakteristika ovládania francúzskeho jazyka na úrovni A1 podľa SERR je nasledujúca:
Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším slovným spojeniam, ktorých
účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a slovné spojenia dokáže používať.
Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako
napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť
jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je
pripravený mu pomôcť (SERR, 2013, s. 26).
Ciele predmetu
Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu francúzsky jazyk vychádzajú z modelu
všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný
európsky referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa
zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do
komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie.
Cieľom vyučovacieho predmetu francúzsky jazyk je umožniť žiakom:






efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,
využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer realizoval
vymedzeným spôsobom,
v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie
s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ,
v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav,
písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text,
používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele.

Matematika a práca s informáciami

Matematika
5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

4+1

4+1

4+1

4+1

5+0
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Predmet matematika v nižšom strednom vzdelávaní je prioritne zameraný na budovanie
základov matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie
faktov, postupov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na riešenie problémov reálneho
života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí
a vzťahov).
Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové
vedomosti špirálovite, vrátane opakovania učiva na začiatku školského roku, s výrazným
zastúpením propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, aby tvorili
jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie
matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie
v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať
s návodmi a tvoriť ich. Vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou
a realitou, k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických
modelov. Matematika na 2. stupni ZŠ sa podieľa na rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky
IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií. Použitie vhodného softvéru by
malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu
riešeného problému. Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri objavovaní a
prezentácii nových matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického
vzdelania žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Výučba sa prioritne
zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.
Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov rýchlosť
preberania tematických celkov rovnako ako ich poradie, prípadné rozdelenie na časti a presuny
v rámci ročníkov. V porovnaní s predchádzajúcim vzdelávacím štandardom sú v tomto štandarde
upravené a presunuté niektoré tematické celky. Preto je nutné na každej škole prispôsobiť poradie
tematických celkov a ich rozloženie do ročníkov tak, aby všetci žiaci do skončenia ZŠ absolvovali
celý vzdelávací štandard uvedený v tomto dokumente. Poradie tematických celkov v ročníku nie je
týmto dokumentom určené. Podľa potrieb žiakov je vhodné sa k učivu viackrát vracať. Žiaci daného
ročníka by mali ovládať výkonový a obsahový štandard školského vzdelávacieho programu
predchádzajúcich ročníkov, preto je tiež potrebné minimálne na úvod každého ročníka a vždy, keď
je to podľa učiteľa potrebné, zaradiť primerané opakovanie učiva.
CIELE PREDMETU
Žiaci:







získajú schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote,
rozvíjajú svoje logické a kritické myslenie,
argumentujú, komunikujú a spolupracujú v skupine pri riešení problému,
spoznajú matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok,
čítajú s porozumením primerané súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy
a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy,
využívajú pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, vedia matematizovať
reálnu situáciu a interpretovať výsledok,
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vyhľadávajú, získavajú a spracúvajú informácie z primerane náročne spracovaných zdrojov
vrátane samostatnej práce s učebnicou a ďalšími textami,
osvoja si základné primerané matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené vo
vzdelávacom štandarde,
rozvíjajú zručnosti, ktoré súvisia s procesom učenia sa, s aktivitou na vyučovaní a s
racionálnym a samostatným učením sa.

Informatika
5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

1+0

1+0

1+0

1+0

0+0

V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie
konkrétnych skúseností a zručností pri práci s počítačom i aplikáciami – na prácu s digitálnymi
technológiami. Druhá zložka je zameraná na budovanie základov informatiky. Hlavne na riešenie
problémov pomocou počítačov. Prvá zložka tvorí základ vyučovania informatiky v rámci
primárneho vzdelávania a z väčšej časti sa prelína i celým nižším stredným vzdelávaním. Skúsenosti
získané praktickou činnosťou v tejto oblasti sú potom dobrým predpokladom pre zvládnutie druhej
zložky, ktorá má dominantné postavenie pri výučbe informatiky na strednej škole. Zároveň sa však
druhá zložka objavuje už i v primárnom vzdelávaní, aj keď iba vo veľmi jednoduchej forme.
Informatika zároveň pripravuje žiakov na to, aby korektne využívali takto nadobudnuté zručnosti a
poznatky i v iných predmetoch.
CIELE PREDMETU
Žiaci:









uvažujú o informáciách a rôznych reprezentáciách, používajú vhodné nástroje na ich
spracovanie,
uvažujú o algoritmoch, hľadajú a nachádzajú algoritmické riešenia problémov, vytvárajú
návody, programy podľa daných pravidiel,
logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia,
poznajú princípy softvéru a hardvéru a využívajú ich pri riešení informatických problémov,
komunikujú a spolupracujú prostredníctvom digitálnych technológií, získavajú informácie na
webe,
poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť,
rozumejú rizikám na internete, dokážu sa im brániť a riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú
rešpektujú intelektuálneho vlastníctvo.
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Človek a príroda

Biológia
5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

2+0

1+1

2+0

1+0

1+1

Vyučovací predmet biológia je na základnej škole zameraný na poznávanie javov a procesov
prebiehajúcich v prírode vo vzájomných súvislostiach a vedie žiakov k chápaniu prírody ako celku.
Sústreďuje sa najmä na tie javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je
východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky
myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia.
CIELE PREDMETU
Žiaci:












získajú základnú predstavu o prírode ako výsledku vzájomného pôsobenia jej zložiek,
pochopia prírodné javy, procesy a objekty vo vzájomných súvislostiach,
získajú informácie o prírode pozorovaním, pátraním, skúmaním a využitím rôznych zdrojov,
analyzujú, interpretujú, triedia a hodnotia informácie o organizmoch a prírode,
používajú správnu terminológiu na opísanie procesov a javov v živej a neživej prírode,
plánujú, uskutočňujú, zaznamenávajú a vyhodnocujú jednoduché biologické pozorovania
a pokusy,
diskutujú o význame a praktických dôsledkoch vybraných vedeckých objavov,
aplikujú osvojené spôsobilosti a vedomosti na podporu svojho zdravia,
chránia prírodu a šetria prírodné zdroje,
plánujú a realizujú jednoduché projekty v oblasti biológie,
prezentujú a obhajujú výsledky svojej práce.

Fyzika
5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

0+0

2+0

1+0

2+0

1+1

Výučba fyziky sa spolu s biológiou a chémiou podieľa na rozvíjaní prírodovednej
gramotnosti žiaka tak, aby využíval nadobudnuté vedomosti, bol schopný klásť otázky a na základe
dôkazov vyvodzoval závery, ktoré vedú k porozumeniu obsahu výučby prírodných vied.
Obsah výučby fyziky je postavený na overenej konštruktivistickej pedagogickej teórii, ktorá
kladie pri budovaní fyzikálnych poznatkov dôraz na vlastnú žiacku skúsenosť s fyzikálnymi javmi
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a objektmi. Umožňujú to žiacke pokusy, reálne demonštrácie, priame merania a ich spracovanie.
Postupne sa žiak vedie k formalizácii poznávaného obsahu, prípadne k matematickým vzťahom
a k zovšeobecneniam v podobe teoretických pojmov. Aj keď má učiteľ možnosť prispôsobiť si
obsah výučby vlastným predstavám, túto koncepčnú myšlienku by mal zachovať.
Prostredníctvom tvorby vybraných fyzikálnych (často aj prírodovedných) pojmov sa rozvíjajú
žiacke bádateľské spôsobilosti, najmä pozorovať, merať, experimentovať, spracovať namerané
údaje vo forme tabuliek a grafov. Súčasťou týchto spôsobilostí sú aj manuálne a technické
zručnosti žiaka, schopnosť formulovať hypotézy, tvoriť závery a zovšeobecnenia, interpretovať
údaje a opísať ich vzájomné vzťahy.
Proces fyzikálneho vzdelávania uprednostňuje metódy a formy, ktoré sa podobajú
prirodzenému postupu vedeckého poznávania. Vzhľadom na vek žiakov je to najmä už spomenutý
empirický postup, pre ktorý je charakteristické riešenie problémov experimentálnou metódou aj
s využitím informačno-komunikačných prostriedkov. Aktívna účasť žiaka sa zabezpečuje najmä
riešením problémov a prácou v skupinách.
Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti potrebné aj k osobným
rozhodnutiam v občianskych a kultúrnych záležitostiach, ktoré súvisia s lokálnymi aj globálnymi
problémami ako sú zdravie, životné prostredie, technický pokrok a podobne. Rovnako dôležité je,
aby pochopil kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy a techniky.
CIELE PREDMETU
Žiaci:












aplikujú empirické metódy práce – pozorovanie, experimentovanie, meranie a spracovanie
nameraných hodnôt fyzikálnych veličín pri skúmaní fyzikálnych javov,
vysvetľujú vybrané fyzikálne javy v bezprostrednom okolí a navrhujú metódy overenia
svojich vysvetlení,
prezentujú a obhajujú svoje postupy a tvrdenia logickou argumentáciou založenou na
dôkazoch,
komunikujú verbálnou aj písomnou formou, ovládajú symbolickú, tabelárnu, grafickú
komunikáciu,
aplikujú pri riešení fyzikálnych úloh a problémov znalosť fyzikálnych pojmov, zákonov,
faktov, nadobudnutý matematický aparát aj odborné informácie získané z rôznych
vhodných informačných zdrojov,
rozlišujú spoľahlivé informácie od nespoľahlivých – kriticky myslia,
riešia problémy, v ktorých sa integrujú poznatky z viacerých prírodovedných, prípadne
humanitných predmetov,
rozumejú historickému vývoju poznania vo fyzike ako vede a vplyvu technického vývoja na
rozvoj poznania a spoločnosti,
posudzujú užitočnosť vedeckých poznatkov a technických vynálezov pre rozvoj spoločnosti
a tiež problémy spojené s ich využitím pre človeka a životné prostredie,
pracujú v tíme, vedia kooperovať a diskutovať, sú zodpovední za výsledky svojej práce
a zverené pomôcky,
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získajú záujem o prírodu a svet techniky,
nadobudnú otvorenosť k novým objavom vo fyzike a technike,
získajú pozitívny vzťah k ochrane svojho zdravia a životného prostredia.

Chémia
5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

0+0

0+0

2+0

2+0

1+0

Vyučovací predmet chémia má bádateľský a činnostný charakter, to znamená, že žiaci
vlastnou činnosťou objavujú vlastnosti látok, zákonitosti ich správania a vzájomného pôsobenia.
Obsah vychádza zo situácií, javov a činností, ktoré majú chemickú podstatu, sú blízke žiakovi a sú
dôležité v živote každého človeka. Tvoria ho nielen chemické poznatky, ale aj činnosti, ktoré
vyúsťujú do zvládnutia viacerých prvkov vedeckej činnosti, z ktorých najdôležitejší je experiment.
Vykonávaním vlastných „vedeckých“ činností si žiaci osvojujú dôležité spôsobilosti, predovšetkým
spôsobilosť objektívne a spoľahlivo pozorovať a opísať pozorované. Žiaci merajú, zaznamenávajú,
triedia, analyzujú a interpretujú získané údaje, vytvárajú a overujú predpoklady a tvoria závery.
CIELE PREDMETU
Žiaci:












sa zoznámia so základnými poznatkami o látkach dôležitých pre život,
porozumejú chemickým javom a procesom,
používajú odbornú terminológiu na opísanie chemických javov a procesov,
rozumejú pokynom na realizáciu praktických činností a dokážu ich podľa návodu uskutočniť,
plánujú a realizujú pozorovania, merania a experimenty,
spracúvajú a vyhodnocujú údaje získané pri pozorovaní, meraní a experimentovaní,
získavajú manuálne zručnosti, intelektové a sociálne spôsobilosti pri realizácii žiackych
experimentov,
osvojujú si a uplatňujú zásady bezpečnej práce s látkami,
vyhľadávajú v dostupných zdrojoch poznatky o použití rôznych látok v priemysle,
poľnohospodárstve a v živote z hľadiska významu pre človeka, vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie,
využívajú poznatky a skúsenosti získané v predmete chémia pri ochrane zdravia a životného
prostredia.
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Človek a spoločnosť

Dejepis
5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

1+0

1+0

1+0

1+0

2+0

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiakov ako celistvých
osobností a uchovávanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historických
skúseností či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy.
Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí,
javov a procesov v čase a priestore, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej i
celosvetovej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Žiaci si prostredníctvom
dejepisu postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho
konania, lebo chápanie, vnímanie a porozumenie historických procesov predstavuje jeden zo
základných predpokladov komplexného poznávania ľudskej spoločnosti.
V procese výučby dejepisu na základnej škole sa kladie osobitný dôraz na dejiny 19. a 20.
storočia preto, lebo v nich môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov
i problémov. Dejepis vedie žiakov k vzťahu k vlastnej minulosti cez prizmu prítomnosti ako súčasti
rozvíjania, korigovania, kultivovania a zachovávania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje
i vzťah k minulosti iných národov a etník. Rovnako tak k pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych
a iných odlišností ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Má tiež prispievať
k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Dejepis pripisuje dôležitosť aj
demokratickým hodnotám európskej civilizácie.

CIELE PREDMETU
Žiaci:









nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase,
nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom priestore,
naučia sa čítať a používať dejepisnú mapu,
získajú základné vedomosti a spôsobilosti z oblasti vybraných historických udalostí, javov,
procesov z národných a svetových dejín,
nadobudnú spôsobilosť pochopiť príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí,
získajú schopnosti poznávať históriu na základe analýzy primeraných školských historických
písomných, obrazových, hmotných a grafických prameňov a sú schopní týmto prameňom
klásť primerane adekvátne otázky,
rozvinú si komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností rozvíjať a kultivovať kultúrny
dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie i školského dejepisu
v demokratickej spoločnosti.
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osvoja si postupne spôsobilosť historickej kultúry ako schopnosti orientovať sa v mnohosti
kultúrnych situácií, v ktorých sa stretávame s históriou.

Geografia
5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

2+0

1+0

1+0

1+0

1+0

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie o výnimočnosti a jedinečnosti planéty
Zem. Pomáha správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú a uvedomiť si
princípy, na ktorých je postavená existencia života. Štúdium geografie umožňuje žiakom spoznávať
krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Podporuje snahu porozumieť vzťahom medzi
jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a chápať ich silnú vzájomnú previazanosť.
Základnou zručnosťou, rozvíjanou v geografii, je práca s mapovými podkladmi v tlačenej a
digitálnej podobe. Vedieť mapu vyhľadať, čítať, pracovať s ňou, analyzovať jej obsah a
interpretovať ho, orientovať sa v nej a podľa nej v neznámom prostredí, tvoria základ
geografického myslenia a vzdelávania.
Dôkladné poznanie Zeme je nevyhnutnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je
osobité. Od iných sa odlišuje typickým podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, ale aj obyvateľmi s
vlastným jazykom, kultúrou a spôsobom života. Tolerancia žiakov k inakosti predpokladá
pochopenie podstaty príčin rôznorodosti a rozmanitosti jednotlivých krajín. Vyžaduje úctu k
princípom demokracie a občianskej slobody, ktorých nerešpektovanie môže viesť k vojnovým
konfliktom a globálnym katastrofám. Geografia zohráva v tomto smere nezastupiteľnú úlohu.
Zdôrazňuje súvislosti a nie vždy jasnú prepojenosť príčin s dôsledkami. Formuje osobnosť mladého
človeka upozorňovaním na podobnosť, ale aj zvláštnosti popisovaných regiónov, ktoré porovnáva
so Slovenskom, pričom poukazuje na jeho jedinečnosť v kontexte Európy, či sveta.
CIELE PREDMETU
Žiaci:







vyhľadajú, porovnajú, posúdia pravdivosť a zhodnotia dostupné informácie o krajine
z rôznych informačných zdrojov,
prezentujú informácie o krajine v rôznych podobách (grafy, tabuľky, schémy, diagramy,
fotografie, filmy a pod.),
interpretujú mapy rôzneho druhu v digitálnej aj tlačenej podobe,
zdôvodnia rôznorodosť prírodných podmienok na Zemi a ich vplyv na život človeka,
zaujmú postoj k najvážnejším problémom ľudstva a ponúknu vhodné riešenia,
pochopia zložitosť krajiny a silnú vzájomnú previazanosť jej prírodných
a socioekonomických zložiek.
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Občianska náuka
5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

0+0

1+0

1+0

1+0

1+0

Predmet prispieva k vytváraniu a rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov.
Prostredníctvom vymedzených pojmov a výkonov sprostredkuje potrebné vedomosti, zručnosti
a nadobudnutie spôsobilostí, ktoré im umožnia orientovať sa v sociálnom prostredí a v bežných
životných situáciách. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom
procese. Vedie ich k poznávaniu svojej rodiny, školy, obce, regiónu, Slovenska a Európskej únie. Učí
ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých.
Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva, umožňuje im pochopiť ekonomický
život spoločnosti a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti, ktorej jedným z dôležitých
predpokladov je kritické myslenie.
CIELE PREDMETU
Žiaci:










získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,
realisticky sa spoznávajú, hodnotia seba samých,
osvoja si pravidlá a normy spoločenského spolunažívania,
uvedomujú si práva a povinnosti a primerane svoje práva obhajujú,
preberajú zodpovednosť za vlastné názory, postoje a dôsledky konania,
uznávajú základné princípy demokracie,
budujú si tolerantný prístup k iným názorom, postojom, hodnotám a kultúram,
učia sa aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti,
získajú základné vedomostí o sociálnoekonomickom a právnom fungovaní spoločnosti.

Človek a hodnoty

Etická výchova
5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

1+0

1+0

1+0

1+0

1+0

Hlavnou funkciou povinne voliteľného predmetu etická výchova v nižšom strednom
vzdelávaní je osobnostný a sociálny rozvoj žiakov s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v
ktorej významné miesto zaujíma prosociálne správanie. Pri plnení tohto cieľa sa primárne využíva
zážitkové učenie, riadený rozhovor, diskusia, simulačné hry, ktoré popri informáciách účinne
rozvíjajú mravný úsudok, rozlišovanie dobra od zla, orientáciu v etických dilemách dnešnej
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spoločnosti. Jej súčasťou je rozvoj sociálnych spôsobilostí ako napr. otvorená komunikácia,
empatia, asertivita, pozitívne hodnotenie iných a pod. Podieľa sa na primárnej prevencii porúch
správania a učenia. Žiaci sú vedení k harmonickým a stabilným vzťahom v rodine, v kolektíve
spolužiakov i v iných sociálnych skupinách.
V nižšom strednom vzdelávaní vedieme žiakov k reflexii a prehodnocovaniu svojho
správania i správania iných, vzhľadom na cieľovú rovinu etickej výchovy, ktorou je sociálne
rozvinutý človek a spolupracujúce spoločenstvo. Preto sa etická výchova javí ako predmet, ktorý
pripravuje pôdu pre ostatné výchovy, ktoré súvisia s uplatnením sa nielen v konkrétnych osobných
vzťahoch žiaka, ale aj v jeho pripravenosti žiť pre spoločné dobro s inými ľuďmi a pre iných.
CIELE PREDMETU
Žiaci:












osvoja si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované medziľudské vzťahy,
nadobudnú spôsobilosť na pochopenie a rešpektovanie najvyššej hodnoty, ktorou je život
človeka a všetko, čo vedie k jeho rozvoju,
získajú spôsobilosti, ktorými posilnia sebaúctu a hodnotenie iných,
získajú spôsobilosti pri vyjadrovaní svojich citov a nadobudnú úctu k citovému životu iných,
naučia sa participovať na živote spoločnosti (triedy, školy, regiónu, klubu, mesta),
zdôvodnia dôležitosť nezávislosti od vecí, drog, médií,
naučia sa kriticky myslieť, kultivovane diskutovať a akceptovať názory iných,
ocenia prvky prosociálneho správania v rodine, v žiackom kolektíve i v iných sociálnych
skupinách,
nadobudnú spôsobilosť pochopiť svoju sexuálnu identitu, hodnotu priateľstva, lásky,
manželstva a rodiny,
osvoja si pozitívny postoj k postihnutým, chorým a iným ľuďom, ktorí potrebujú zvýšené
porozumenie a pomoc,
zdôvodnia dôležitosť stanovenia si životných cieľov, etických hodnôt a zachovávania
spoločensky uznávaných noriem.

Náboženská výchova/náboženstvo – Katolícka cirkev
5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

1+0

1+0

1+0

1+0

1+0

Predmet náboženská výchova/náboženstvo v nižšom strednom vzdelávaní odovzdáva
základné náukové predpoklady kresťanských životných postojov a konania žiakov. Ponúka im
pomoc pri orientácii v súčasnom svete z biblického hľadiska, kresťanskej tradície a vedie k
oboznámeniu a ponuke kresťanského štýlu života. Umožňuje konfrontovať sa s veľkými
existenčnými otázkami človeka a hľadať na ne odpovede. Zároveň je aj službou spoločnosti, kde
napomáha výchove detí a mladých ľudí najmä svojím preventívnym systémom. Ovplyvňuje
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hodnotovú orientáciu žiakov, ktorá im pomáha byť prospešnými rodine, spoločnosti a Cirkvi. Je
výchovou k zodpovednosti za vlastné konanie, učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať
ani nebyť manipulátormi, chápať vlastné konanie i konanie druhých ľudí v kontexte rôznych
životných situácií.
CIELE PREDMETU
Žiaci:














získajú povedomie úcty k jedinečnosti a neopakovateľnosti každej živej bytosti, zvlášť
človeka ako originálneho Božieho stvorenia,
prehĺbia si vedomosti o existencii a pôsobení Boha podľa učenia Katolíckej cirkvi,
získajú vedomosti o dôležitom poslaní Panny Márie v dejinách spásy,
naučia sa vnímať v životoch svätých Božie pôsobenie a výzvu nasledovať ich,
získajú vedomosti o vzniku a účinkovaní Cirkvi v dejinách i v dnešnom svete,
nadobudnú orientáciu v morálnych hodnotách, ktoré vyplývajú z Desatora a patria ku
kresťanskému životnému štýlu,
zorientujú sa v otázkach, ktoré prináša dnešná spoločnosť a v kresťanskom postoji voči nim,
uplatnia vhodné komunikačné zručnosti k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov
a postojov,
objavia potrebu modlitby a sviatostného života pre svoj vzťah s Bohom a ľuďmi,
získajú poznatky o iných náboženstvách, čo ich vedie k vzájomnej tolerancii,
nadobudnú vzťah oddanosti k Trojjedinému Bohu, jeho zákonom a výzve k budovaniu jeho
kráľovstva,
získajú spôsobilosti, ktorými posilnia a uchovajú svoju vieru v Ježiša Krista ako Pána a
Spasiteľa,
uplatnia v živote výzvu byť Ježišovými učeníkmi a odovzdávať jeho posolstvo vo svojom
okolí.

Náboženská výchova/náboženstvo – Pravoslávna cirkev
5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

1+0

1+0

1+0

1+0

1+0

Predmet náboženská výchova/náboženstvo Pravoslávnej cirkvi v nižšom strednom
vzdelávaní formuje v mladom človeku myslenie, svedomie, vyznanie a vieru, ktorá je prejavom
náboženského cítenia a integrálnou súčasťou identity človeka. Otvára cestu k poznaniu biblického
posolstva a taktiež učenia, tradície, historického a bohoslužobného života Cirkvi. Ovplyvňuje
hodnotovú orientáciu žiakov, ktorá im pomáha byť prospešnými rodine, spoločnosti a Cirkvi. Je
výchovou k zodpovednosti za vlastné konanie, učí žiakov kriticky myslieť, byť
nemanipulovateľnými, chápať vlastné konanie i konanie druhých ľudí v kontexte rôznych životných
situácií. Pomáha rozlišovať, aké konanie je dobrom pre jednotlivca a spoločnosť a čo už pôsobí
deštruktívne.
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CIELE PREDMETU
Žiaci:
















získajú povedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka, ktoré garantuje to, že
sme stvorení na Boží obraz,
naučia sa prijímať vlastnú osobnosť a osobnosť druhých ľudí,
získajú vhodné komunikačné zručnosti na vyjadrenie svojich myšlienok, citov, názorov
a postojov,
naučia sa rešpektovať názory a cítenie druhých ľudí,
nadobudnú spôsobilosť vyznať svoju vieru slovom i príkladom,
získajú spôsobilosť rozlišovať dobro od zla,
získajú prehľad o vieroučných a morálnych pravdách,
získajú spôsobilosť rozlíšiť význam bohoslužieb, svätej tajiny Eucharistie a ostatných tajín,
získavajú potrebné informácie a vedomosti o kresťanstve, pravosláví, o viere v Trojjediného
Boha,
naučia sa hlbšie poznávať Sväté Písmo a Božie pravdy, a tak upevňujú svoj vzťah k Bohu,
pravoslávnej viere, Cirkvi a spoločnosti,
nadobudnú spôsobilosť, ako hľadať svoju základnú životnú orientáciu, vystihnúť podstatu
bytia, správne formulovať otázky týkajúce sa hodnôt, postojov a konania,
naučia sa rešpektovať základné princípy demokracie, ľudské práva, iné náboženstvá,
národy, národnosti, rasy a etnické skupiny,
získajú informácie pre konfrontáciu s vedeckými a náboženskými /kresťanskými/ pohľadmi
na svet a kriticky ich hodnotia,
nadobudnú spôsobilosť kritického myslenie hodnotením pozitívnych a negatívnych javov
v spoločnosti a Cirkvi,
nadobudnú spôsobilosť aktivizovať dary Svätého Ducha pre cnostný život v každodennom
zápase proti hriechu a zlému konaniu.

Človek a svet práce

Technika
5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

1+0

1+0

1+0

1+0

1+1

Učebný predmet vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych
oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k poznaniu trhu práce, vytváraniu životnej i profesijnej
orientácie žiakov. Koncepcia predmetu vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých človek
prichádza do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách
a širších súvislostiach a prostredníctvom technických vymožeností chráni svet a kultúrne pamiatky.
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Predmet musí byť založený predovšetkým na praktickej činnosti. Jeho náplň sa cielene
zameriava na zručnosti a návyky pre uplatnenie žiakov v ďalšom živote a spoločnosti. Je založený
na tvorivej myšlienkovej spoluúčasti a spolupráci žiakov.
Náplň učebného predmetu je určená všetkým žiakom bez rozdielu pohlavia. Žiaci sa učia
pracovať s rôznymi materiálmi a pomôckami a osvojujú si základné pracovné zručnosti a návyky,
rozvíjajú tvorivé technické myslenie. Pri navrhovaní výrobkov v oblasti dizajnu a pracovných
postupov spájajú praktické zručností s tvorivým myslením. Základné vzdelávanie obohacuje o
dôležitú zložku tým, že kladie základy z oblasti techniky, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie štúdium a
uplatnenie človeka v reálnom živote. Žiaci sa učia plánovať, organizovať a hodnotiť pracovnú
činnosť samostatne i v skupine. Sú vedení k dodržiavaniu zásad bezpečnosti a hygieny pri práci.
V závislosti na veku žiakov sa postupne buduje systém, ktorý žiakom poskytuje dôležité informácie
z pracovnej oblasti a pomáha im pri zodpovednom rozhodovaní o ďalšom profesijnom zameraní
i rozhodovaní v živote.
CIELE PREDMETU
Žiaci:












rozlíšia a bezpečne použijú prírodné a technické materiály, nástroje, náradie a zariadenia;
si osvoja dodržiavanie stanovených pravidiel a adaptujú sa na zmenené alebo nové úlohy a
pracovné podmienky;
experimentujú s nápadmi, materiálmi, technológiami a technikami;
si vytvoria vhodné návyky pre rodinný život;
pociťujú zodpovednosť za svoje zdravie, ľudské vzťahy a financie ako aj za pohodlie
a bezpečnosť v ich bezprostrednom okolí;
cítia zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce;
si osvoja základné pracovné zručnosti a návyky z rôznych pracovných oblastí, organizujú
a plánujú prácu a používajú vhodné nástroje, náradie a pomôcky pri práci i v bežnom živote;
vytrvalo a sústavne plnia základné úlohy, uplatňujú tvorivosť a vlastné nápady pri pracovnej
činnosti a pri vynakladaní úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku;
si vytvoria nový postoj a hodnoty vo vzťahu k práci človeka a životnému prostrediu;
chápu prácu a pracovné činnosti ako príležitosti na sebarealizáciu, sebaaktualizáciu a na
rozvíjanie podnikateľského myslenia;
sa orientujú v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej i duševnej práce, osvoja
si potrebné poznatky a zručnosti významné na možnosti uplatnenia, na voľbu vlastného
profesijného zamerania a na ďalšiu profesijnú a životnú orientáciu.

Umenie a kultúra

Hudobná výchova
5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

1+0

1+0

1+0

1+0

0+0
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Hudobná edukácia v nižšom strednom vzdelávaní predstavuje kontinuálne, systémové
a cieľavedomé pokračovanie hudobnej edukácie primárneho stupňa.
Hudobnú edukáciu možno vymedziť troma prvkami: hudobné umenie – obsah, hudobné
schopnosti (zručnosti, návyky) – cieľ a hudobné činnosti – metóda, prostriedok rozvoja hudobných
schopností, pochopenia princípov hudby, realizácia hudobného umenia. Sekundárnym obsahom
predmetu je umenie, estetika, kreativita, sekundárnym cieľom rozvoj kľúčových kompetencií –
komplexný rozvoj osobnosti, všeobecných ľudských kvalít.
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom umelecko-výchovným a činnostným, na
nižšom strednom stupni sa rozširuje o kognitívny rozmer – uvedomelé prenikanie do štruktúry
hudobného diela, hudobno-teoretický a hudobno-historický rozmer, ako konklúzia predchádzajúcej
hudobnej činnosti, praktickej hudobnej skúsenosti.
CIELE PREDMETU
Ciele predmetu možno rozdeliť na špecifické hudobné ciele, špecifické ciele z oblasti
umenia, estetiky a kreativity a sekundárne ciele.
Špecifické hudobné ciele:
Žiaci:




získajú hudobné schopnosti prostredníctvom hudobných činností,
realizujú hudobné činnosti na základe nadobudnutých hudobných schopností,
na základe vlastnej skúsenosti si osvoja konkrétne poznatky z oblasti hudobnej teórie
a histórie,

Špecifické ciele z oblasti umenia, estetiky a kreativity:


pochopia podstatu umenia, vytvoria si vzťah k umeniu, majú priamu skúsenosť v oblasti
špecifických umeleckých, estetických a psychologických kategórií – emocionalita,
prežívanie, zážitok, vnímanie krásy, vlastná tvorivosť (improvizácia, kompozícia), na základe
čoho dokážu reflektovať umenie, vnímať krásu, rozpoznať hodnotu, vyjadriť sa
prostredníctvom umenia,

Sekundárne ciele:


nadobudnú (prehĺbia) kľúčové kompetencie prostredníctvom hudobného umenia.

Výtvarná výchova
5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

1+0

1+0

1+0

1+0

1+0
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Výtvarná výchova je predmet, na ktorom žiaci prostredníctvom výtvarných činností
spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení (kresby, maľby, plastiky, fotografie, dizajnu,
architektúry, videa a filmu). Všetky ostatné didaktické formy ako používanie učebnice, edukačných
materiálov, premietanie filmov a podobne sú len doplnkovými aktivitami (v rámci motivácie alebo
následných ukážok, diskusií).
Ťažiskom je práca žiakov s výtvarnými materiálmi, technikami a nástrojmi (od ceruzky až po
fotoaparát a počítač). Zahŕňa tvorbu od vymyslenia nápadu (čo chcú žiaci vytvoriť), cez
nachádzanie formy (ako to vyjadriť), až po realizáciu (schopnosť previesť nápad a formu v materiáli
prostredníctvom výtvarnej techniky). Prostredníctvom tohto procesu sa jednak zvyšuje gramotnosť
žiakov – schopnosť rozumieť vizuálnym znakom na základe vlastnej skúsenosti, jednak sú uvádzaní
do znalosti rôznych foriem súčasnej vizuálnej kultúry i kultúrnej tradície. Žiaci touto formou
získavajú dôležité kompetencie porozumenia reklame, filmu a videu, dizajnu, architektúre;
fotografiám obrazom a objektom, ktoré ich obklopujú a vytvárajú ich „obraz sveta“.
HLAVNÝ CIEĽ PREDMETU
Žiaci sú prostredníctvom aktívnych činností uvádzaní do vizuálnej kultúry a komunikácie – na
úrovni poznania i vlastného vyjadrovania.
CIELE PREDMETU
Žiaci:








spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení – výtvarného umenia, fotografie,
dizajnu, architektúry, videa a filmu, rozumejú im a získavajú základnú gramotnosť v ich
používaní,
rozvíjajú si pozorovacie schopnosti, schopnosti reagovať na vizuálne podnety a výtvarne ich
spracovávať,
rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a technickú realizáciu,
spoznajú a slovne pomenujú (výraz), formu, námet umeleckých diel a svoj zážitok z nich
výtvarne interpretujú,
poznávajú vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce smery moderného a
súčasného umenia a historické slohy,
osvojujú si primerané kultúrne postoje, názory a hodnotové kritériá; cez zážitky aktívneho
vyjadrovania a vnímania umeleckých diel sú uvádzaní do poznávania hodnôt umenia a
kultúry – vo vzťahu k tradícií a na úrovni aktuálneho myslenia a interpretácie.

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova
5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1
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Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických,
fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a
osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas
školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojuje si pohybové zručnosti a návyky na efektívne využitie
voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených pohybových zručností
a návykov. Dôraz sa kladie na motiváciu k pohybovej a športovej aktivite, vyzdvihnutie osobitostí
žiakov a ich individuálnych predpokladov pre vykonávanie daných činností.
Vzdelávací štandard má štyri základné časti: Zdravie a jeho poruchy, Zdravý životný štýl,
Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť a Športové činnosti pohybového režimu. Tieto časti
zohľadňujú pohybovo a zdravotne orientovanú koncepciu telesnej a športovej výchovy. Časť
s názvom Športové činnosti pohybového režimu je členená na základné tematické celky a pre
jednoduchšiu orientáciu učiteľa je navrhnutá odporúčaná časová dotácia atletika (15 %), základy
gymnastických športov (15 %), športové hry (25 %), sezónne pohybové činnosti (15 %) a povinne
voliteľný tematický celok (30 %).
V každom ročníku je povinný aspoň jeden voliteľný TC. Voliteľné TC rozširujú základné TC o
pohybové činnosti, ktorých výber umožňuje rešpektovať podmienky školy, záujmy žiakov, záujmy
učiteľa, miestne tradície a pod. Vyučovanie voliteľných TC musí rešpektovať plnenie cieľov telesnej
a športovej výchovy a bezpečnosť pri cvičení. Obsah voliteľných TC sa využíva na doplnenie
základného učiva a na motiváciu žiakov, na rozvoj ich pohybových schopností so zreteľom na
skupinové záujmy, individuálne predpoklady žiakov a podmienky školy. Učiteľ môže zaradiť do
plánu iba tie športové činnosti, ktoré boli súčasťou jeho pregraduálnej prípravy na vysokej škole,
alebo na ktoré získal trénerské alebo cvičiteľské vzdelanie, alebo certifikát v niektorej forme
ďalšieho vzdelávania učiteľov a trénerov. Ako povinne voliteľný tematický celok je možné zaradiť
menej známe športové hry ako bejzbal, softbal, ringo, lakros, bedminton, florbal, a iné športy, a
pohybové aktivity ako korčuľovanie, in–line korčuľovanie, snowboarding, ale i tanec, ľadový hokej
a iné pohybové aktivity.
Základnou organizačnou formou je 45-minútová vyučovacia hodina a zúčastňujú sa jej všetci
žiaci zaradení do I. a II. zdravotnej skupiny, prípadne III. zdravotnej skupiny (integrované
vyučovanie). Žiaci so zdravotným oslabením, zdravotným postihnutím (III. zdravotná skupina) sa
môžu vyučovať samostatne v oddelení zdravotnej telesnej výchovy, pričom obsah vyučovania sa
realizuje podľa samostatných vzdelávacích programov.
CIELE PREDMETU
Žiaci:







vysvetlia účinok pohybovej aktivity na zdravie s jej aplikáciou v dennom režime,
získajú vedomosti o potrebe pohybu ako prevencie pred civilizačnými ochoreniami,
získajú informácie o situáciách ohrozujúcich zdravie a poskytnú prvú pomoc na veku
primeranej úrovni,
osvoja si zásady správnej výživy,
vysvetlia význam využívania telovýchovných a športových činností vo svojom voľnom čase,
vysvetlia význam aktívneho odpočinku na odstránenie únavy,
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rozvíjajú pohybové schopnosti a diagnostikujú úroveň pohybovej výkonnosti,
osvoja si techniku a pravidlá rôznych športov a športových disciplín,
sú motivovaní k vykonávaniu pohybovej aktivity a získajú príjemný zážitok z vykonávanej
pohybovej činnosti a zo športu.

Rozpracovanie obsahu učiva jednotlivých predmetov
Obsah učiva z jednotlivých predmetov je vypracovaný pre každý školský rok a je súčasťou
prílohy ŠkVP.

UČEBNÉ OSNOVY
1. Vzdelávacie štandardy
Jednou z výrazných zmien, ktoré sú súčasťou nového procesu vzdelávania je dôslednejšie
zameranie na výstup zo vzdelávania. Dôležité je, aby bol jasne sformulovaný výstup a zdôvodnené
zaradenie obsahu vzdelávania. Je to štruktúrovaný popis spôsobilostí. Vzdelávanie je vtedy
úspešné, ak vieme, k akým cieľom podľa požiadaviek majú žiaci dospieť. Preto sa v Štátnom
vzdelávacom programe kladie dôraz na formulovanie požiadaviek na výstup z témy, z ročníka alebo
celého stupňa podľa charakteru predmetu. Požiadavky na výstup sú sformulované v časti programu
s názvom „ vzdelávací štandard“.

Kapitola 8. Učebné zdroje (učebnice, didaktická technika, materiálne
zdroje)
Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie
Dôležitou podmienkou pre realizovanie Školského vzdelávacieho programu je primerané
materiálno-technické a priestorové vybavenie školy:
učebne (triedy) vybavené viacúčelovým - polyfunkčným zariadením,
špeciálne učebne a ostatné priestory (v súlade s poslaniami školy),
učebne s upraveným bezpečným povrchom podlahy pre potreby telesnej výchovy vybavené
potrebným náradím a cvičebným náčiním,
technicko-pracovné učebne s potrebným vybavením,
informačno-študijné centrum (knižnica, učebne informatiky, multimediálna učebňa fyziky,
chémie, biológie a geografie),
priestory pre aktívne využitie voľného času, spoločné činnosti a relaxáciu,
priestory pre hromadné stretávanie žiakov celej školy alebo tried, učiteľov, rodičov,
priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní (pre školský klub, pre záujmové krúžky),
priestory pre prípravnú prácu učiteľa a jeho relaxáciu, priestory pre uloženie pomôcok,
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priestory pre vedenie školy a potrebných nepedagogických pracovníkov (miestnosť
riaditeľa, zástupcu, hospodára a pod.) s náležitým zariadením a vybavením,
priestory pre odkladanie odevov a obuvi (šatne),
spoločné priestory pre hygienu, vrátane WC, žiakov a učiteľov, spoločné stravovanie,
priestor pre riešenie zdravotných problémov,
ďalšie pomocné priestory pre zaistenie chodu školy,
učebnice, didaktické pomôcky, informačná a komunikačná technika, ďalšie pomôcky a
zariadenia

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Základná škola, Hrnčiarka ul. č.795/61, Stropkov bola daná do prevádzky v roku 1958, čo sa
odzrkadľuje aj na jej súčasnom stave. Do rekonštrukcií a nevyhnutných opráv, vzhľadom na vek
a stav budovy, sa v minulosti investovalo minimálne množstvo finančných prostriedkov. Situácia sa
čiastočne zlepšila až v poslednom období, kedy boli zrealizované úpravy a rekonštrukcie interiéru vestibul, jedálne.
Okrem bežných opráv a údržby (vodovodných potrubí, elektrickej inštalácie, vykurovacích
zariadení, skladových priestorov, tried, chodieb a ŠJ, oplotenia školy a pod.) boli v predošlom
období prevedené rekonštrukčné práce administratívnej časti budovy, sociálnych zariadení, malej
telocvične, bezbariérový prístup do školy, soc. zariadení, tried a učebne informatiky.
Plán opráv a rekonštrukcii značne ovplyvňujú vlastné finančné prostriedky školy ale hlavne
finančné prostriedky (kapitálové výdavky) pridelené škole zriaďovateľom školy.
Priestorové podmienky školy sú vzhľadom k počtu žiakov a vzdelávaciemu programu na
pomerne dobrej úrovni. Na výchovno-vzdelávaciu činnosť škola využíva 16 klasických tried,
multimediálnu učebňu pre výuku prírodovedných predmetov a cudzích jazykov, dve učebne
výpočtovej techniky, školské dielne, cvičnú školskú kuchynku, spoločenskú miestnosť s knižnicou,
malú a veľkú telocvičňu a zastaraný športový areál.
Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD sa realizuje v triedach, knižnici a spoločenskej miestnosti.
Na rekreačnú a záujmovú činnosť sa využívajú aj ostatné priestory školy.
Škola má vlastnú zrekonštruovanú školskú jedáleň, kuchyňu a kotolňu.
Po materiálno-technickej stránke, škola má dostatok učebníc. Vybavenie kabinetných
zbierok je prevažne zastarané, učebné pomôcky sú opotrebované. Je potrebná ich pravidelná
obnova za modernejšie. Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia a ich prevažnú
časť škola získava prostredníctvom projektov.
Na dobrej úrovni je vybavenie školy výpočtovou technikou (dataprojektormi, interaktívnou
tabuľou, softvérovým vybavením).
Školský športový areál: futbalové ihrisko, atletická dráha, pieskové doskočisko pre skok do
diaľky, vrh guľou, 4 asfaltové ihriská (minifutbalové, basketbalové, volejbalové, tenisové) je
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potrebné rekonštruovať. Veľmi by bolo užitočné vybudovanie viacúčelového ihriska aj vzhľadom
k rozmerom telocvične a počtu žiakov dvoch škôl.
Škola má vybudovaný bezbariérový vstup do budovy školy, učebne výpočtovej techniky,
sociálnych zariadení a tried pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Kapitola 9. Začlenenie deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími
potrebami
Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
Naša škola poskytuje vzdelávanie aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, ktorí sú začlenený do bežnej triedy. Na plnohodnotné fungovanie je potrebné
zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Použitie ďalších zdrojov umožní
vytvoriť kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce potrebám žiakov, ktorí si vyžadujú špeciálny
prístup vo vzdelávaní (napr. aj asistent učiteľa). Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u žiaka
diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.
Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je vypracovanie individuálneho vzdelávacieho
programu pre takýchto žiakov (požiadavka na úpravu podmienok obsahu, foriem, metód,
prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre žiaka). Špeciálne výchovno-vzdelávacie
potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo vývinu žiaka v sociálne
znevýhodnenom prostredí, zohľadnenie ktorých mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu,
primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania
a primeraného začlenenia do spoločnosti.
Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla:
1. žiak so zdravotným znevýhodnením, t.j.:
 žiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým
postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou
komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými
poruchami, s viacnásobným postihnutím),
 žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity
a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, s oneskoreným alebo nerovnomerným
psychomotorickým vývinom), žiak s intelektovým výkonom v hraničnom pásme, žiak
s poruchou správania,
2. žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia,
3. žiak s nadaním.
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Ďalšie zdroje sú rôzneho druhu, predovšetkým:
a) zabezpečenie odborného prístupu vo vzdelávaní t.j. včasná špeciálnopedagogická,
psychologická,
medicínska
diagnostika,
vzdelávanie
podľa
individuálneho
výchovnovzdelávacieho programu - individuálna a skupinová práca so žiakom, používanie
špeciálnych metód a foriem vyučovania, úprava vzdelávacieho obsahu, zaradenie špeciálnych
vyučovacích predmetov, špecifický postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov, aplikácia
alternatívnych foriem komunikácie, úzka spolupráca s rodičmi a iné, podľa individuálnej
potreby konkrétneho žiaka, vyplývajúcej z odbornej diagnostiky;
b) materiálne, ktoré zahŕňajú špeciálne učebnice, špeciálne vyučovacie pomôcky, kompenzačné
pomôcky, prístroje, úpravy prostredia (napr. bezbariérový prístup) a iné;
c) personálne t.j. odborný servis špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho pedagóga,
logopéda, liečebného pedagóga, asistenta učiteľa, školského psychológa, ďalej nižší počet
žiakov v triede, v prípade individuálnej integrácie zníženie maximálneho počtu žiakov v triede,
odborná príprava učiteľov a iné;
d) finančné na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a personálnych podmienok.
5.1 Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením
Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením na našej škole je
okrem všeobecných cieľov, vychovávať a vzdelávať týchto žiakov tak, aby čo najviac rozvinuli
vlastné kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby sa stali
tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou.
Základné podmienky vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežných triedach
základných škôl (integrované vzdelávanie)
Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vzdelávaný v bežnej triede na našej
škole bude mať zabezpečené odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné
podmienky v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej jeho individuálnym potrebám. Riaditeľ školy pri
výchove a vzdelávaní takéhoto žiaka zabezpečí systematickú spoluprácu školy so školským
zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. Podľa potreby bude škola spolupracovať aj so
špeciálnou školou.
Individuálny výchovno-vzdelávací program (IVP) je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v bežnej triede
základnej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho
špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.
Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby
zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka.
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Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ v spolupráci so
špeciálnym pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby
a so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie a rodičom žiaka.
Ak je žiakovi 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. Jedná sa o úpravu obsahu vzdelávania
žiaka, 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 žiak nemôže postupovať podľa učebných
osnov daného ročníka.
5.2 Výchova a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Sociálne znevýhodnené prostredie (znevýhodnenie chudobou alebo kultúrou) definujeme
ako prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky nedostatočne stimuluje rozvoj
mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností jednotlivca, nepodporuje jeho efektívnu
socializáciu a neposkytuje dostatok primeraných podnetov pre rozvoj osobnosti. Spôsobuje
sociálno-kultúrnu depriváciu, deformuje intelektuálny, mravný a citový rozvoj jednotlivca a z
aspektov edukácie ho z týchto dôvodov považujeme za osobu so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
U takýchto žiakov budeme prihliadať na špeciálne edukačné potreby dieťaťa a na špeciálne
uspôsobenie podmienok, organizácie a realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby
zodpovedali osobitostiam žiaka, ktorého telesný, psychický alebo sociálny vývin sa výrazne líši od
štandardného vývinu.
Sociálne znevýhodnené prostredie je pre žiaka rodina:
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške životného
minima,
v ktorej aspoň jeden z rodičov (alebo opatrovník) patrí do skupiny znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie,
v ktorej najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov
nemá ukončené základné vzdelanie,
ktorá má neštandardné bytové a hygienické podmienky (napr. žiak nemá vyhradené miesto
na učenie, nemá vlastnú posteľ, nie je zavedená elektrická prípojka a pod.).
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Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej SZP)
Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP na našej škole bude
prostredníctvom eliminácie alebo odstránenia hendikepov vyplývajúcich zo sociálneho
znevýhodnenia (komunikačné schopnosti, kultúrne a sociálne vylúčenie, nedostatočné hygienické
návyky...) dosiahnuť primeraný rozvoj ich schopností.
5.3 Výchova a vzdelávanie detí a žiakov s nadaním
Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním je dosiahnuť optimálny rozvoj ich nadania a
pripraviť ich na tvorivé využitie tohto nadania v prospech spoločnosti. Okrem rozvoja výkonových
charakteristík nadania sa kladie dôraz na harmonický osobnostný vývin nadaných detí a žiakov, ich
emocionálne charakteristiky i sociálne vzťahy.
Žiaci môžu časť vyučovania absolvovať mimo týchto tried spolu s ostatnými žiakmi školy.
Nadaní žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzdelávaní v bežných triedach
postupujú podľa individuálneho alebo skupinového výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý
vypracúva triedny učiteľ v spolupráci s príslušným odborným pedagógom, resp. so zariadením
výchovného poradenstva a prevencie.
Podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu postupujú všetci nadaní žiaci, ktorí
majú okrem nadania špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajúce zo zdravotného
znevýhodnenia alebo sociálne znevýhodneného prostredia. V ich individuálnom
výchovnovzdelávacom programe treba zohľadniť všetky druhy ich špeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb.
Skupinový výchovno-vzdelávací program
Ak sú v bežnej triede integrovane vzdelávaní viacerí žiaci s rovnakým druhom nadania,
môžu postupovať podľa skupinového výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý môže byť
formulovaný aj ako súčasť školského vzdelávacieho programu.
Obsahuje:
 modifikáciu učebných plánov a učebných osnov,
 špecifiká organizácie a foriem vzdelávania,
 zapojenie učiteľa/učiteľov školy vyššieho stupňa do vzdelávania žiakov,
 požiadavky na zabezpečenie špeciálnych učebných pomôcok,
 zabezpečenie spolupráce s príslušnými odborníkmi (podľa druhu rozvíjaného nadania).
V individuálnej dokumentácii každého žiaka však musia byť okrem základných informácií o
ňom uvedené aj informácie o špecifikácii druhu a štruktúry jeho nadania, s opisom silných a
slabých stránok jeho osobnosti.
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Kapitola 10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v našej škole je poskytnúť žiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má
rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod,
ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so
zručnosťami a spôsobilosťami.
Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných
a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých
budeme sledovať vývoj žiaka. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
budeme brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať zo zákona o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných
škôl.

Kapitola 11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
školy
Škola má vypracovaný systém kontroly a hodnotenia pedagógov a zamestnancov školy
systémom smerníc a kritérií hodnotenia pedagógov a zamestnancov školy.
Hodnotia sa hlavne: Vedúci MZ a PK, vedenie kabinetov a knižníc, predmetové olympiády –
príprava okresných kôl, úspechy v iných súťažiach, členstvo v komisiách, organizovanie súťaží
a akcií, práca a pomoc pri budovaní exteriéru a interiéru budovy školy, príprava žiakov na verejné
vystúpenia, príprava ŠvP, exkurzie, osobné úspechy v súťažiach, vitríny a nástenky, kvalita úrovne
vyučovania a dosiahnuté výsledky, výsledky hospitácii, spolupráca s rodičmi. Medzi hlavné úlohy
vnútroškolskej kontroly patrí zabezpečovanie realizácie plánu práce školy, kontrola stavu a úrovne
vedomostí žiakov, kontrola realizácie vyučovacieho procesu, so zreteľom na aktívnu komunikáciu
žiakov, kontrola dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, kontrola plnenie uznesení
pedagogickej rady a pracovných porád. Realizáciu uskutočňovať formou hospitácií, rozhovorov,
kontrolou písomností.
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Hodnotenie školy
SEBAHODNOTENIE /SWOT ANALÝZA/

Silné stránky:
– dobré výchovno–vzdelávacie výsledky
– neustále vzdelávanie pedagogických
pracovníkov
– kvalitné pedagogické zázemie školy
– bohatá mimoškolská a voľnočasová
činnosť
– dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov
-- dobré podmienky na zavádzanie IKT
– využívanie preventívnych programov
– efektívna integrácia žiakov s ŠVVP
– individuálny prístup k nadaným žiakom
– informatizácia a implementácia IKT vo
VVP
– vysoká zapojenosť a dobré výsledky v
súťažiach
– otvorenosť školy na modernizáciu
výchovno-vzdelávacieho procesu
– vyučovanie cudzieho jazyka od 1.roč.
– organizovanie školských výletov, školy
v prírode, lyžiarskych a plaveckých kurzov
– pravidelne organizované návštevy divadla
a výchovných podujatí
– spolupráca s mestskou knižnicou
– úspešnosť v projektoch podporovaných
ministerstvami SR
Príležitosti
– dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov
-- úzka spolupráca s rodičmi
-- vybudovanie multimediálnej učebne
-- využitie štrukturálnych fondov na
rekonštrukciu budovy školy
-- úprava športového areálu škôl
– úprava školskej záhrady a parku

Slabé stránky
– nedostatočné ohodnotenie pedagogických
pracovníkov
– zastarané učebné pomôcky
– nedostatok priestorov pre odborné učebne
– znižovanie počtu žiakov – nepriaznivý
demografický vývoj
– spolupráca rodičov žiakov z málo
podnetného prostredia
– prenájom priestorov CZŠ

Ohrozenia
-- nepriaznivý demografický vývoj
-- znižovanie finančných prostriedkov z
dôvodu nižšieho počtu detí
-- nevyužitie štrukturálnych fondov na
rekonštrukciu budovy
-- nízke dotácie zo strany štátu a samosprávy
-- odchod dobrých odborníkov
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-- kariérny systém odmeňovania
pedagogických pracovníkov
– prezentácia školy na verejnosti a médiách
– účinná spolupráca MŠ a ZŠ

nízkeho príjmu
-- prechod na euro
-- nízke spolufinancovanie prevádzkových
nákladov CZŠ
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Kapitola 12. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických
a odborných zamestnancov
Z hľadiska potrieb školy, jej profilácie sa sústredíme v kontinuálnom vzdelávaní na:
 na prehĺbenie profesijných kompetencií v oblasti využívania moderných informačných a
komunikačných technológií,
 na získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činností samostatného
pedagogického zamestnanca u začínajúceho pedagogického zamestnanca,
 na získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji kľúčových
spôsobilostí, prierezových tém, tvorby ŠkVP a učebných osnov,
 na získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji čitateľskej
gramotnosti,
 na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (hlavne s
poruchami správania),
 na moderné, progresívne a efektívne metódy a formy práce.
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Prílohy:
Od 17.2.2017 je naša škola je zapojená do národného projektu „Škola otvorená všetkým“.
Cieľom projektu je podporou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných
kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zabezpečiť rovnaký prístup
ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
V rámci projektu boli vytvorené pracovné pozície:
asistent učiteľa – 2 pracovné miesta, 100% pracovného úväzku,
špeciálny pedagóg – 1 pracovné miesto, 100% pracovného úväzku,
sociálny pedagóg – 1 pracovné miesto, 50% pracovného úväzku.
Pre žiakov sú vytvorené záujmové útvary, s dvojhodinovou dotáciou, kde 1. hodina je
venovaná príprave na vyučovanie, 2. hodina - samotné aktivity v rámci záujmového útvaru.

