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I. Všeobecná charakteristika školy 

 

1. Veľkosť školy 

 

Základná škola s materskou školou Divina je plno organizovaná škola. V školskom roku 

2015/2016 otvorí 4 triedy 1. stupňa a 7 tried 2. stupňa základnej školy, ktoré sú umiestnené v 

dvoch rôznych budovách v rôznych častiach obce. Školu navštevuje 179 žiakov. Súčasťou 

školy je materská škola (3 triedy), 1 oddelenie ŠKD a školská jedáleň. 

 

2. Charakteristika žiakov 

 

Základnú školu navštevujú deti z obcí Divina a Divinka vo veku od 6 do 15 rokov. Všetci 

žiaci sú slovenskej národnosti. Priemerný počet žiakov v triedach je 16,27. Žiakom so 

zdravotným znevýhodnením je poskytovaná starostlivosť školského špeciálneho pedagóga a 

možnosť individuálneho začlenenia v zmysle platnej legislatívy. V tomto školskom roku bude 

v ZŠ začlenený 1 žiak s mentálnym postihnutím v 8. ročníku a 3 žiaci s vývinovými 

poruchami učenia (1 v 5. ročníku, 2 v 6. ročníku). Školu navštevuje 1 žiak zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. 

 

3. Charakteristika pedagogického zboru  

V školskom  roku  2015/2016  je  počet  pedagogických  pracovníkov  16,   z  toho  1 

vychovávateľka  v 1  oddelení  ŠKD, 1  učiteľ  prvého  stupňa  ZŠ  je  zároveň školským 

špeciálnym pedagógom. Vekovo je zbor rôznorodý, priemerný vek učiteľov základnej školy 

je 44 rokov. Počet, kvalifikácia, pedagogická a odborná spôsobilosť, schopnosti a skúsenosti 

vyučujúcich 1. a 2. stupňa základnej školy sú dostatočné pre potreby výchovy a vzdelávania 

žiakov. Odbornosť vyučovania je na prvom stupni ZŠ zabezpečená na 96,84%. Kvalifikačná 

požiadavka nie je splnená pri vyučovaní informatickej výchovy (3 vyučovacie hodiny z 3). 

Nakoľko škola nemá dostatočné kapacity na obsadenie všetkých vyučovacích predmetov 

pedagógom s príslušným aprobačným predmetom, niektoré z nich budú vyučované neodborne 

a niektorí pedagógovia budú zamestnaní na znížený úväzok. Odbornosť vyučovania na 

druhom stupni je zabezpečená na 92,17 %. Kvalifikačná požiadavka nie je splnená pri 

vyučovaní informatiky (8 vyučovacích hodín z 8 je vyučovaných neodborne), fyziky (6/6) a 

občianskej náuky (3/4). 

V škole tiež pôsobí výchovný poradca, koordinátori environmentálnej výchovy a koordinátor 

prevencie patologických spoločenských javov. 

Pedagogickí pracovníci sú združení v metodickom združení, predmetovej komisii 

prírodovedných predmetov a predmetovej komisii spoločenskovedných predmetov. 

Pedagogickí pracovníci sa vzdelávajú priebežne podľa ročného plánu kontinuálneho 

vzdelávania a aktuálnej ponuky vzdelávacích inštitúcií. V školskom roku 2015/2016 sa do 

vzdelávania zapoja nasledovne: 

     I. stupeň ZŠ – anglický jazyk – Štátna jazyková škola – 1 učiteľ 

 

II. stupeň ZŠ – rozširujúce štúdium – fyzika – 1 učiteľ  
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4. Organizácia prijímacieho konania 

 
      Žiakov do 1. ročníka prijímame podľa §60 a §61 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe 

zápisu a vyplnenia dotazníka zákonných zástupcov žiaka. 

Zápis do 1. ročníka sa vykonáva v stanovenom termíne podľa Pedagogicko-organizačných 

pokynov. Žiaci sú zapísaní do 1. ročníka, keď spĺňajú zákonom stanovené podmienky. 

Do ostatných ročníkov našej základnej školy počas celého roka prijíma riaditeľ školy 

žiakov na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka. 

 

5. Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca 

 

V školskom roku 2015/2016 žiaci školy pokračujú v environmentálnych aktivitách v 

oblasti separovaného zberu v spolupráci s obcou. Škola pokračuje v realizácii projektov: 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania, Moderné 

vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, Šach na školách a 

Program podpory digitalizácie škôl – DIGIŠKOLA. Ukončili sa projekty: Aktivizujúce 

metódy vo výchove, Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ, Zvýšenie 

kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy. Oblasť zdravej výživy sme podporili 

zapojením sa do programu na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov z finančných 

zdrojov EÚ. 

 

6. Spolupráca s rodičmi a partnermi 

 

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Rodičia sú ochotní finančne sa podieľať 

na zlepšovaní pracovného prostredia svojich detí, prostredníctvom občianskeho združenia 

Rodičovské združenie pri ZŠ sa podieľajú na financovaní rôznych športových a kultúrnych 

podujatí pre žiakov a odmeňovaní úspešných žiakov. Okrem uvedenej pomoci sú ochotní 

zúčastňovať sa na spoločných kultúrnych i športových podujatiach organizovaných školou, i 

sami takéto podujatia  organizovať (Mikulášske dopoludnie, lyžiarsky  výcvik, škola 

v prírode, deň detí, rodičovská zábava,....).      

Škola úzko spolupracuje s CPPP  a P  v Žiline, ŠZŠ v Žiline pri vzdelávaní žiakov 

s individuálnymi   špeciálno-pedagogickými   potrebami. V rámci prevencie   kriminality, 

záškoláctva, bezpečného používania internetu, podpory   právneho vedomia žiakov 

a dopravnej výchovy spolupracujeme s OO PZ v Žiline a MP Žilina.    

Už štvrtý školský rok pokračuje spolupráca s DA v Žiline – zabezpečenie praktickej výučby 

techniky, Gymnáziom V. P. Tótha v Martine – zaujímavé vyučovanie fyziky a SUZŠ M. 

Haľamovej – ponuka výtvarných, tanečných a hudobných aktivít pre žiakov v priestoroch 

školy. Na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na 

prevenciu                                                                                                                                            

znečisťovaním a poškodzovaním   životného prostredia   využívame   spoluprácu  

s environmentálnymi centrami  a strediskami  (Škola ochrany  prírody  vo  Varíne,  CVČ  

Spektrum Žilina, MO Slovenského poľovníckeho zväzu, separovaný zber,...). 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Divina má 11 členov. Zastúpenie v nej majú 4 rodičia, 2 pedagogickí 



Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Divina 

________________________________________________________________________________________ 

 

© ZSMS Divina 2015                                                                                                                                            4 

 

zamestnanci školy, 1 nepedagogický zamestnanec 4 zástupcovia delegovaní zriaďovateľom. 

 

 

7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 

     Základná škola má k dispozícii dve budovy. Žiaci 1. stupňa navštevujú budovu školy z 

roku 1905 na hornom konci obce. Na budove sme vlastnými obmedzenými prostriedkami 

vymenili okná, vymaľovali a opravili niektoré podlahy. Sú však potrebné ďalšie renovácie a 

opravy. Budova nie je vhodná na vyučovanie cudzích jazykov. Zmodernizovala sa počítačová 

učebňa na vyučovanie informatiky. Žiaci 2. stupňa majú k dispozícii budovu školy z roku 

1960 na dolnom konci obce so 7 kmeňovými triedami, jednou odbornou učebňou informatiky, 

dvomi multimediálnymi učebňami, chýbajú však dielne, odborná učebňa, jazykové 

laboratórium, telocvičňa, ihrisko a kabinety. Tento priestor teda poskytuje len základné 

možnosti pre vyučovanie bez pridanej hodnoty. V rámci finančných možností školy sa 

postupne modernizujú a obnovujú kabinetné zbierky, zmodernizovali sa šatne Vo všetkých 

triedach sme vymenili staré tabule za nové keramické, v štyroch bežných triedach sú aj 

interaktívne tabule. Zakúpili sme riadiaci software pre počítačom riadený školský rozhlas a 

školský zvonček, ktorý zabezpečuje automatické spúšťanie oznamov a zvonenie školského 

zvončeka a prenosnú ozvučovaciu 

súpravu  na technické zabezpečenie školských akcií.  V rámci projektu  Elektronizácia 

a revitalizácia školských knižníc  sme vytvorili moderný  priestor pre  školskú  knižnicu. 

V spolupráci so zriaďovateľom sme budovu zateplili, vymenili okná a postupne vymieňame 

žiacky nábytok a opravujeme podlahy. Obec Divina vyvíja veľkú snahu na získanie 

prostriedkov na stavbu telocvične a nových priestorov na vyučovanie. 

 

8. Škola ako životný priestor 

 

Aby sa žiaci, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci cítili čo najpríjemnejšie, veľký 

dôraz kladieme na estetické prostredie tried, chodieb, zborovní a učební oboch budov našej 

školy. Hlavný vchod do budovy prešiel rekonštrukciou, podarilo sa nám vytvoriť veľmi 

príjemný vstup do našej školy. Vchod, ktorým do školy vstupujú žiaci je bezbariérovým 

vstupom do budovy. 

Úpravou prešli aj ďalšie priestory školy, vytvoril sa priestor na informácie o podujatiach 

organizovaných školou, aktuálnom dianí, o výsledkoch žiakov v súťažiach a projektoch. 

Schodištia sme oživili výtvarnými prácami detí a množstvom zelene. Snažíme sa budovať 

priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pracovníkmi školy, medzi 

pedagógmi a rodičmi a širokou verejnosťou. 

 

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

 

Priestory školy sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Väčšina tried školy spĺňa normy 

technické i hygienické – zodpovedajúca svetlosť, teplota, nehlučnosť, čistota, vetranie, 

primeranosť nábytku. Na začiatku školského roka sú všetci pracovníci a žiaci poučení o 

bezpečnosti pri práci v triedach, na školských dvoroch, ceste do školy, atď. Samostatné 

poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia vždy predchádza všetkým akciám organizovaných 
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školou (školské výlety, exkurzie, škola v prírode, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik a pod.). 

Všetci zamestnanci školy pravidelne každý rok absolvujú školenie a bezpečnosti pri práci a 

požiarnej ochrane, ktoré organizuje náš zmluvný bezpečnostný technik z firmy Livonec. 

Dvaja zamestnanci sa každoročne zúčastňujú školenia prvej pomoci. Pravidelne sa 

uskutočňujú kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a revízie elektrického a 

plynového zariadenia a bleskozvodov. Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia 

alkoholu a používania iných škodlivín v škole a v okolí a výrazné označenie všetkých 

nebezpečných predmetov a častí používaných priestorov a ich pravidelná bezpečnostná 

kontrola. Na dolnej škole je aktívny jednoduchý kamerový bezpečnostný systém. 
 
 

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
 
1. Pedagogický princíp školy 

 

Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo 

všetkých všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetoch vyučovaných na základnej škole. 

Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené 

zažiť úspech. 

Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať 
 k príprave žiakov na reálny život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a 

tvorivo myslieť a účinne riešiť problémy,

 k príprave rozhľadeného žiaka, schopného pracovať v tíme,

 k príprave žiaka, ktorý si uvedomuje potrebu celoživotného vzdelávania sa,

 k formovaniu tvorivého životného štýlu, sociálneho cítenia a hodnotovej orientácie,

 k výchove v duchu humanistických princípov,

 k výchove pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí

 k vytvoreniu dobrého tímu v triede,

 na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka,

 k samostatnej tvorivej práci na tvorbe projektov.





2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 

 

V tomto školskom roku bude škola, vzhľadom na svoje podmienky už šiesty rok 

pokračovať v zameraní na oblasť environmentálnej výchovy. V 1. – 3. a 8. – 9. ročníku 

základnej školy sa bude realizovať školský program prostredníctvom zapracovania 

prierezovej témy environmentálna výchova do učebných plánov jednotlivých predmetov. V 4. 

– 7. ročníku bude environmentálna výchova ako samostatný predmet s časovou dotáciou 1 

hodina týždenne. 

 

ISCED1 – primárny stupeň školského vzdelávania, ktorý žiak získa úspešným absolvovaním 
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4. ročníka 1. stupňa ZŠ. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie s vyznačeným 

stupňom vzdelania. Žiak plynule pokračuje vo vzdelávaní na druhom stupni ZŠ. 

 

ISCED2 – nižšie sekundárne vzdelávanie tvorí piaty až deviaty ročník ZŠ. Absolvent tohto 

stupňa vzdelávania získa vysvedčenie s doložkou: Žiak získal nižšie stredné vzdelanie. 

Tým splní podmienku na pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom strednom stupni. Ak žiak 

ukončil ZŠ v 9. ročníku, dosiahne stupeň vzdelania 2A a pokračuje v štúdiu v programe 

ISCED3. Ak žiak ukončil ZŠ na úrovni 2B môže vstúpiť do pracovného pomeru ako 

nekvalifikovaný pracovník. 

 

Strategická vízia 

 

Hlavné priority školy do roku 2017 

 

1. Poskytnúť okrem štandardnej výchovno-vzdelávacej funkcie možnosť zvýšenia jazykovej 

zdatnosti u všetkých žiakov školy. 

2. Zlepšiť komunikatívne zručnosti žiakov školy prostredníctvom využívania IKT. 

                                                                  

3. Vytvoriť priaznivé školské prostredie pre žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov 

školy. 

4. Vytvoriť možnosti pre mimoškolskú činnosť žiakov, podporovať a rozširovať služby školy 

aj pre rodičovskú a okolitú verejnosť. 

5. V súlade s koncepciou Štátneho vzdelávacieho programu vytvoriť taký školský vzdelávací 

program, v ktorom dostane priestor tvorivý pedagogický kolektív. 

 

Strategický program školy 

 

Východiská pre formulovanie strategického programu: 

a) normatívne – platné zákony, vyhlášky, smernice, usmernenia, pokyny, Štátny vzdelávací 

program (školská legislatíva) 

b) nenormatívne –  potreby žiakov, rodičov, zamestnancov, zriaďovateľa, verejnosti 

 

SWOT analýza 

 

Silné stránky školy: 
 atraktívne a estetické školské prostredie

 kvalifikovaný a stabilizovaný pedagogický kolektív

 školský špeciálny pedagóg

 využívanie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese

 moderná školská knižnica

 mimoškolská činnosť

 zapájanie sa do súťaží a predmetových olympiád

 zapájanie sa do projektov

 vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 podpora zo strany zriaďovateľa
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Slabé stránky školy: 
 nevyhovujúce priestory pre 1. stupeň ZŠ

 zlá dopravná dostupnosť pre žiakov 1. – 4. ročníka

 zvýšené náklady na prevádzku (dve budovy)

 chýbajúca telocvičňa a ihrisko

 chýbajúca jazyková a odborná učebňa

 slabá spolupráca s obecnou komunitou

 málo mužov v pracovnom kolektíve

 

Príležitosti školy: 
 otvorenie školy pre verejnosť

 zapojenie sa do projektov

 digitalizácia vyučovacieho procesu

 skvalitnenie spolupráce s rodičmi, so zriaďovateľom a verejnosťou

 

Ohrozenia školy: 
 klesajúci počet žiakov

 miera nezamestnanosti

 zvýšenie prevádzkových nákladov objektov školy (havarijné situácie)

 nedostatok finančných prostriedkov

 

  

Strategické ciele 

 
1. Poskytnutie kvalitného všeobecného vzdelania. 

2. Rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti. 

3. Zvýšenie jazykových zručností. 

4. Rozvíjanie počítačovej gramotnosti a logického myslenia prostredníctvom 

vyučovania šachu.  
5. Rozvíjanie tvorivých schopností žiakov prostredníctvom environmentálnych 

projektov. 
 

 

3. Profil absolventa 

 

ISCED 1 

 

Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, 

matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudol základy pre osvojenie 

účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získal predpoklady 

na to, aby si vážil sám seba i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo komunikovať a 

spolupracovať. Má osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka. 

Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných 

stupňoch vzdelávania. 

 

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti: 

sociálne komunikačné spôsobilosti 

 

 vyjadruje sa súvisle, výstižne písomnou aj ústnou formou,



Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Divina 

________________________________________________________________________________________ 

 

© ZSMS Divina 2015                                                                                                                                            8 

 

 dokáže vyjadriť svoj názor,


 vytvára dobré vzťahy so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s 
ktorými prichádza do kontaktu,

 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť,

 ovláda základy cudzieho jazyka,

 
spôsobilosti uplatňovať základ matematického myslenia a základné 
schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky 

 
 používa základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov 

v každodenných situáciách,


 je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať 
odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov,

 

spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 
 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a 

učení sa,
 ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,

 dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,

 dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,

 vie používať rôzne vyučovacie programy,

 chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
 vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT,

  

spôsobilosť učiť sa učiť sa 

 
 uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov,


 vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a 

v iných činnostiach,
 uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,

 

spôsobilosť riešiť problémy 

 
 vie rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie,


 pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré 

možnosti riešenia problému,

 

osobné, sociálne a občianske spôsobilosti 

 
 uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,

 dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,


 uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a 
aktívnym trávením voľného času,

 dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,

 uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,

 má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,


 dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi 
pri spoločnej práci,
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spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 
 dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky 

(na úrovni primárneho vzdelávania),
 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,

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


 rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový 
postoj,

 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,

 má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.
 

 

ISCED 2 

 

Profil absolventa nižšieho sekundárneho vzdelania je založený na kľúčových 

spôsobilostiach, ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových 

postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a 

porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – 

zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom 

a osobnom živote. Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho 

(primárneho) vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto 

kľúčové spôsobilosti: 

  
 

spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa 

 
 uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

osobného rozvoja,


 dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 
využívať,


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

rozvojové možnosti,

 

sociálne komunikačné spôsobilosti 

 
 dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu 
komunikácie,

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,

 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti,

 dokáže primerane komunikovať v materinskom a v cudzom jazyku,


 chápe význam efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a 
povinností,

 
spôsobilosti uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti 
poznávať v oblasti vedy a techniky 

 
 používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách,
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 používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie 

(vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),
 používa základy prírodovednej gramotnosti,

 

spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 
 má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,

 používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,


 dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom 
prostredí,

 je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá,

 dokáže využívať IKT pri vzdelávaní,

 

spôsobilosť riešiť problémy 

 
 uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na tvorivom myslení,


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

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,


 dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si ich 
riziko,

 má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov,

 

  

spôsobilosti občianske 

 
 uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho 

dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,


 uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim 
povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných,

 je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,


 má predpoklady sledovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim 
stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia,

 

spôsobilosti sociálne a personálne 

 
 dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu, buduje si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,


 vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, 
záujmami a potrebami,


 osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných 
cieľov,

 dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania

 

spôsobilosti pracovné 

 
 dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje 

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,
 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,

 chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní,

 dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach,
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spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

 
 dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so 

zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote,

 

spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 
 dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom 

vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia,


 dokáže orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné 
vyjadrovacie prostriedky,


 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote 

celej spoločnosti,
 cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám,

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.

 

  

4. Pedagogické stratégie 

 

V oblasti rozumovej výchovy je našim cieľom 
 rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie,

 viesť žiakov k samostatnosti,

 zvyšovať aktivitu a podporovaťsebahodnotenie.                        

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať

 stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami,

 podporou individuálnych schopností žiakov.

Školský špeciálny pedagóg a výchovný poradca poskytne odbornú pomoc žiakom so 

zdravotným znevýhodnením. 

Pri prevencii drogových závislostí budeme sústavne pôsobiť proti 

 fajčeniu,


 požívaniu alkoholických nápojov a iných zdraviu škodlivých návykových látok.


 
Na žiakov budeme pôsobiť prostredníctvom koordinátora prevencie, triednych učiteľov, 

rodičov a všetkých vyučujúcich účelným využívaním voľného času, vlastným príkladom, 

preventívnymi programami (besedy, koncerty, filmy, súťaže, ankety, dotazníky). 

Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole rozpracovaná už šiesty školský 

rok, aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o 

túto oblasť veľký záujem (projekty, výlety, exkurzie, besedy, tvorivé dielne, škola v prírode). 

Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými 

formami výučby. 

Budeme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej 

miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládnutie učiva. 

Dôležitým odporúčaním do budúceho školského roka je pre nás: 
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• potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov s výchovno-vzdelávacími 

problémami pre zvýšenie ich vnútornej motivácie. 

 

Pri napĺňaní stanovených cieľov budeme uplatňovať tieto metódy učenia sa: 

 metódy rozvoja kritického myslenia(analýza, syntéza)

 metódy tvorivo-humanistické

 metódy využitia aplikačných úloh 

Využívame aj iné formy výchovy a vzdelávania:

 škola v prírode, výlety, exkurzie

 besedy, prednášky, tvorivé dielne

 kultúrne vystúpenia a spoločenské posedenia žiakov

 plavecký výcvik v 1. - 4. ročníku

 lyžiarsky výcvik v 7. - 8. ročník





5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

Sme škola otvorená pre všetkých žiakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia i 

žiakov so zdravotným znevýhodnením. Už niekoľko rokov vzdelávame žiakov s rôznymi 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ( ŠVVP) formou individuálneho začlenenia v 

bežných triedach, kde sa snažíme vytvárať pre nich optimálne podmienky. Najčastejšie sú 

začleňovaní žiaci s poruchami: 

 pozornosti s hyperaktivitou

 vývinovými poruchami učenia

 telesným postihnutím

  

 

 zdravotným oslabením

 mentálnym postihnutím

 

Začleneniu žiaka predchádza intenzívna spolupráca s odborným zariadením, zákonným 

zástupcom a detským pediatrom, resp. iným zariadením podľa druhu znevýhodnenia. Po 

stanovení odbornej diagnózy podľa odporúčaní sú vytvárané podmienky pre začlenenie žiaka, 

jeho ďalšie vzdelávanie i celkový osobnostný rozvoj - spracovanie individuálneho výchovno-

vzdelávacieho programu, podľa potreby úprava individuálneho výchovno-vzdelávacieho 

plánu, príprava špeciálnych pomôcok, učebného materiálu, spracovanie dokumentácie, 

príprava a vzdelávanie pedagogického zboru a príprava žiackeho kolektívu. 

Rodina je jedným z najdôležitejších činiteľov pri integrácii zdravotne postihnutého dieťaťa, 

pretože rodičia vytvárajú pre dieťa optimálne prostredie. Rodičia musia mať záujem o 

integráciu svojho dieťaťa a spoluprácu so školou, zabezpečiť dopravu dieťaťa zo školy a do 

školy, vytvárať adekvátne materiálne podmienky, dobré a pokojné prostredie, pomáhať 

dieťaťu v príprave do školy a v primeranej záujmovej činnosti vo voľnom čase. 

Rozhodnutie o prijatí žiaka so ŠVVP ako integrovaného vo forme individuálnej integrácie do 

školy vydáva riaditeľ školy na základe: 
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 písomnej žiadosti zákonných zástupcov,

 písomného vyjadrenia odborného zariadenia (CPPP a P, ŠZŠ),

 dôkladného oboznámenia sa s diagnózou a prognózou žiaka,

 prerokovania integrácie s pedagógmi, ktorí budú žiaka vzdelávať,

 rokovania v pedagogickej rade školy,


 zabezpečenia nevyhnutných materiálno-technických a odborno-
personálnych podmienok.

 

Riaditeľ je tiež pred prijatím žiaka so ŠVVP povinný informovať rodiča (resp. zákonného 

zástupcu) o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa. Riaditeľ základnej školy nemá 

právo odmietnuť prijať a vzdelávať žiaka so ŠVVP, ktorý do tejto školy patrí podľa miesta 

bydliska z dôvodu, že školská dochádzka je povinná pre všetky deti vo veku od 6-16 rokov. 

 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením 

V tomto školskom roku máme 1 žiačku s mentálnym postihnutím individuálne začlenenú v 

bežnej triede. Žiačka sa vzdeláva podľa výchovno-vzdelávacieho plánu špeciálnej základnej 

školy. Ďalej sa podľa IVVP budú vzdelávať traja žiaci s vývinovými poruchami učenia. 

Vyučujúci úzko spolupracujú so školským špeciálnym pedagógom, CPPP a P a ŠZŠ.  

 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Triedni učitelia v spolupráci s výchovným poradcom sledujú podmienky v rodinách týchto 

žiakov, spolupracujú s rodičmi, obecným úradom, ÚPSVaR, PZ SR. Žiaci majú možnosť 

využívať školské priestory na prípravu na vyučovanie a mimoškolskú činnosť. Škola 

zabezpečuje nákup školských pomôcok a stravovanie v školskej jedálni. 

 

Žiaci s nadaním 

V tomto školskom roku nemáme individuálne začlenených žiakov s nadaním. 

Dobré výsledky žiakov sú podporované individuálnym prístupom vyučujúcich jednotlivých 

predmetov, prípravou na súťaže a predmetové olympiády. 

  
 
Povinnosti školského špeciálneho pedagóga: 
 

 individuálne vyučovanie - upevňovanie učiva, príprava a vypracovanie 
kontrolných prác

 reedukačné cvičenia, rozvíjanie psychických funkcií, terapeutické cvičenia

 príprava pomôcok a didaktického materiálu pre žiakov


 konzultácie a poradenstvo pre rodičov, intenzívna spolupráca s rodičmi 
začlenených žiakov

 spolupráca s výchovným poradcom

 konzultácie a poradenstvo s MŠ

 konzultácie a poradenstvo pri zápise do 1. ročníka

 vypracovanie a vedenie dokumentácie pre integrovaných žiakov

 príprava návrhov na odborné vyšetrenia žiakov

 koordinácia prehodnotenia individuálnej integrácie
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6. Začlenenie prierezových tém 

 

Prierezové témy - multikultúrna výchova, mediálna výchova, osobnostný a sociálny 

rozvoj, environmentálna výchova, dopravná výchova, ochrana života a zdravia, tvorba 

projektu a prezentačné zručnosti, regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra sú začlenené 

podľa svojho obsahu a uvedené v učebných plánoch jednotlivých predmetov. 

 

Multikultúrna výchova 

 

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské 

kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, 

náboženského 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. 

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 dokážu 

s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. 

 

Multikultúrna výchova je začlenená do humanitných a spoločenskovedných predmetov. 

Prvky multikultúrnej výchovy sa pomocou vhodných príkladov rozvíjajú aj v prírodovedných 

predmetoch a pri výučbe materinského a cudzích jazykov. 

  

 
Mediálna výchova 

 

Médiá a masmédiá sa v čoraz väčšej miere stávajú silným socializačným a výchovno-

vzdelávacím prostriedkom. Svojimi produktami výrazne vplývajú na správanie jedinca a 

spoločnosti, utváranie životného štýlu a kvalitu života vôbec. Informácie ponúkané a 

sprostredkovávané médiami majú rôznorodý charakter, vyznačujú sa svojbytným vzťahom k 

realite a sú vytvárané s rôznymi zámermi, častokrát manipulatívnymi. Médiá svojimi 

produktami jednak sprostredkovávajú podnety ktoré pozitívne formujú osobnosť dieťaťa, ale 
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na druhej strane sú aj prostriedkom ohrozenia ich zdravého vývinu. 

Deti často nedokážu adekvátne s médiami a ich produktami zaobchádzať, filtrovať a 

selektovať z nich to pozitívne, chrániť sa pred ich negatívnymi vplyvmi, čo sa stáva úlohou 

mediálnej výchovy. Mediálnu výchovu možno definovať ako praktické vyučovanie zacielené 

na budovanie mediálnej kompetencie, chápanej ako kritický a rozlišujúci postoj voči médiám 

s cieľom vychovať emancipovaných občanov, schopných vytvoriť si svoj vlastný názor na 

základe prijatých informácií. 

 

Je začlenená do spoločenskovedných a prírodovedných  predmetov. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Prierezovou témou osobnostný a sociálny rozvoj sa napomáha rozvíjaniu ľudského 

potenciálu žiakov, poskytuje im základné podklady pre rozhodnutie k plnohodnotnému a 

zodpovednému životu. Znamená to nielen akademický rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie 

osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú. Rozvíja u 

žiakov sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za 

svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. Umožní žiakom rozmýšľať o sebe 

(sebareflexia), o svojom živote, vzťahoch s ľuďmi (reflexia), svojom živote a smerovaní. 

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

Znalosti a zručnosti získané v rámci tejto prierezovej témy žiakom pomáhajú reagovať aj na 

morálne, sociálne a socio-kultúrne otázky. Pomáha žiakom udržať si maximum osobnostnej 

stability, pestovať si kvalitné medziľudské vzťahy, čeliť možným rizikám a starať sa o svoje 

psychosomatické zdravie. Táto prierezová téma rozvíja sociálne zručnosti a etické 

predpoklady potrebné pre život a spoluprácu v aktuálnej skupine a tiež v širšom ľudskom 

spoločenstve. Pri správnom uplatňovaní významne prispieva k dobrej sociálnej klíme školy a 

dobrým vzťahom medzi pedagógmi a žiakmi. 

 

Je súčasťou všetkých vyučovacích predmetov. 

 

Environmentálna výchova 

 

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

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

schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a 

jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, 

poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v 

rôznych oblastiach sveta, pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a 

vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu 

 

 rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje 

človeka k životnému prostrediu;
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 rozvíjať spoluprácu v pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, 

regionálnej a medzinárodnej úrovni;

 pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, 

vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a 

výrobcu;

 vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a 

komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a 

stanoviská;

 využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a 

spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce.

 

Vyučuje sa ako samostatný predmet v 4. – 7. ročníku. V ročníkoch, kde sa nevyučuje ako 

samostatný predmet je začlenená do všetkých predmetov podľa jednotlivých tém. Využívajú 

sa programy environmentálnych organizácií. 

 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

 

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, 

cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Okrem pozitívnych 

stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných 

nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, 

zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách 

získavajú deti najmä prostredníctvom školy: 

 

1. stupeň – návšteva dopravného ihriska 2 krát ročne – výučba prebieha v rozsahu 5 

vyučovacích hodín, kombinácia teória + praktické cvičenia. 

2. stupeň – v rámci účelových cvičení. 

 

Ochrana života a zdravia 

 

Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti 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. Snahou je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom 

sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia 

prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Prierezová téma sa zameriava na zvládnutie 

situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, 

živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné 

podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom 

nášho štátu. U žiakov by sa mal formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a 

života, tiež zdravia a života iných ľudí. K tomu je potrebné poskytnúť žiakom teoretické 

vedomosti, praktické poznatky, pomôcť im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane. 

Vyškoliť ich v poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, rozvinúť 

morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, formovať 
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predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na 

fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií. Realizuje sa nasledovne: 

 

1. stupeň – didaktické hry v rozsahu 4 hodín, cvičenia v teréne 

2. stupeň – na jeseň a na jar v rozsahu 4 vyučovacích hodín teória a 5 hodín cvičenia v 
prírode 

  
 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

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

argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v 

skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Hlavným cieľom je, aby žiaci 

prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili sa riadiť seba, tím, vypracovať si 

harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj 

problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu overiť ju a pod. Naučia 

sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných 

technológií. Výsledkom vzdelávania bude, že žiak vhodným spôsobom dokáže zareagovať v 

rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, zostaviť základné písomnosti osobnej 

agendy, pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie ju aplikovať, využiť nástroje IKT, 

identifikovať a popísať problém, podstatu javu, získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, 

triediť a selektovať ich, kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, vytvoriť plán 

prezentácie, naplánovať a realizovať základný výskum, určiť svoje silné stránky a vie ich 

využiť pri vhodnom výbere témy, vie aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu 

výsledkov svojho výskumu. 

 

Je súčasťou všetkých vyučovacích predmetov prostredníctvom tematicky zameraných celkov. 

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 

Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na 

pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia 

a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. 

 

Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a 

kultúru vlastnej obce, mesta – na funkčné využívanie historických regionálnych ukážok: môj 

rodný kraj – kraj, kde žijem; škola a jej okolie; moja trieda; obec, v ktorej žijem; čo sa mi v 

našom kraji najviac páči; čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a 

i.), história, (osídlenie), povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo 

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

živočíchov – objavujeme Slovensko – objavovanie a spoznávanie prírodných krás a 

zaujímavostí Slovenska; povesťami opradené pohoria – cestujeme po Slovensku – 

oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu; povesti z veľkých a starých miest 

Slovenska; zvyky a tradície; ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším obyvateľom); 

pripomíname si našich predkov – vychádzať z rodinného prostredia t. j. téma – RODINA – 
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rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi (starými rodičmi, známymi) na 

besedy, rozhovory so žiakmi o minulosti ich regiónu. Vedieť sa orientovať v turisticky a 

historicky atraktívnych miestach Slovenska. 

 

Realizuje sa prostredníctvom vhodných tém v jednotlivých vyučovacích predmetoch. 

 

  

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na tri oblasti: hodnotenie žiakov, 

hodnotenie učiteľov, hodnotenie školy. 

 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 

návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodického pokynu č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami 

a spôsobilosťami. 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania 

pre prvý stupeň základnej školy žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení v štvrtom 

ročníku sa do doložky uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie“. 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získa žiak nižšie stredné vzdelanie poskytované 

základnou školou. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: „Žiak získal nižšie stredné 

vzdelanie“. 

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

povinnej školskej dochádzky splnil. V doložke sa uvedie: „Žiak splnil.......rokov povinnej 

školskej dochádzky“. 

Ak žiak ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ročníku ako deviatom ročníku, 

na vysvedčení z príslušného ročníka sa mu do doložky uvedie: „Žiak získal primárne 

vzdelanie“. 

Mimoriadne nadaný žiak môže skončiť základnú školu skôr ako za deväť rokov. Na 

vysvedčení sa do doložky uvedie: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“. 

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením budeme dodržiavať 

ustanovenie § 55 ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a vychádzať z 

odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka a štátneho 

vzdelávacieho programu – časť vzdelávací program pre žiaka s príslušným zdravotným 

znevýhodnením. Takýto žiak nemá opakovať ročník z tých vyučovacích predmetov, v ktorých 

majú na jeho neúspešnosť vplyv dôsledky jeho diagnózy. Ak sa na prospechu žiaka okrem 

jeho zdravotného znevýhodnenia podieľa významnou mierou viac faktorov, k hodnoteniu a 
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klasifikácii stupňom nedostatočný je možné pristúpiť, avšak len po odbornom posúdení a 

odporučení tohto postupu príslušným poradenským zariadením. Žiakovi so zdravotným 

znevýhodnením, ktorý sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu, sa v 

doložke vysvedčenia uvedie: „Bol(a) vzdelávaný(á) podľa individuálneho vzdelávacieho 

programu“. Ak sa v individuálnom vzdelávacom programe úpravy vzdelávania žiaka 

vzťahujú len k niektorým vyučovacím predmetom, v doložke vysvedčenia sa uvedie: „Bol(a) 

vzdelávaný(á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu uplatňovaného v predmete 

(predmetoch) ... “. V doložke vysvedčenia žiaka so zdravotným znevýhodnením je možné 

uviesť aj ďalšie dôležité skutočnosti súvisiace s jeho vzdelávaním. 
 
Žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaných v školskej integrácii v bežnej triede základnej 

školy budeme hodnotiť s využitím Metodického pokynu č. 32/2011 na hodnotenie žiakov 

  
s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. V doložke vysvedčenia sa žiakovi uvedie 
informácia o variante (variant A,B alebo C), v ktorom bol žiak vzdelávaný. 

 

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania. Hodnotenie a 
klasifikácia sa uskutočňuje ako priebežné hodnotenie na vyučovacích hodinách jednotlivých 
predmetov a celkové hodnotenie na konci prvého a druhého polroku. Stupne celkového 
hodnotenia sa uvádzajú na vysvedčení. Celkové hodnotenie a klasifikácia sa prerokuje na 
zasadnutí pedagogickej rady.  
V školskom roku 2015/2016 budú žiaci všetkých ročníkov vo všetkých predmetoch hodnotení 
klasifikáciou. 
 

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
 
Hodnotenie zamestnancov bude prebiehať na základe 

 
 pozorovania, resp. hospitácie,

 rozhovoru,

 analýzy výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje – prospechu, žiackych prác, súťaží,

 didaktických testov,

 úspešnosti prijatia žiakov na vyšší stupeň školy,

 ďalšieho vzdelávania,

 tvorby učebných pomôcok,

 mimoškolskej činnosti,

 vzájomného hodnotenia učiteľov – otvorené hodiny, vzájomné hospitácie.

 
Kritéria hodnotenia pedagogických zamestnancov( spoločné pre kategóriu učiteľ) 

 
 kompetencie orientované na žiaka



 kompetencie orientované na vzdelávací proces

 kompetencie orientované na sebarozvoj

 sociálne kompetencie orientované na tímovú prácu a vytváranie klímy v organizácii

 

Kritéria hodnotenia pedagogických zamestnancov súvisiace s kariérovou pozíciou 

 
 kompetencie triedneho učiteľa



 kompetencie vedúceho MZ a PK


 kompetencie odborného zamestnanca



3. Hodnotenie školy 
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Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné 

informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na nich kladené, aby aj verejnosť vedela, ako 
škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené. 
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na  

 ciele, ktoré si škola stanovila v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom 
vzdelávacom programe,

 na reálnosť cieľov a stupeň ich dôležitosti a na posúdenie ako škola spĺňa stanovené 
ciele.

 
Na hodnotenie školy použijeme dotazníky, ktoré zadáme rodičom, žiakom i učiteľom. Našou 
snahou bude získať spätnú väzbu na kvalitu práce školy. Otázky zameriame na možnosť 
kontaktovania sa so školou, dostatok informácií o škole, spokojnosť s prácou učiteľov,   

  
hodnotením žiakov a klasifikáciou, využitím mimovyučovacieho času. Pravidelne budeme 
monitorovať podmienky na vzdelanie, spokojnosť s vedením školy a učiteľmi, prostredie - 
klímu školy, priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vzdelávania, úroveň 
podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, výsledky vzdelávania, 
riadenie školy, úroveň výsledkov práce školy. Kritériom pre nás bude spokojnosť žiakov, 
rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov. 
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Vzdelávacia oblasť Predmety 

Počet hodín 

1. roč. 2. roč. 3.roč. 4.roč. 

ŠVP Šk 

VP 

ŠVP Šk 

VP 

ŠVP Šk 

VP 

ŠVP Šk 

VP 

Jazyk a     

komunikácia 

SJL 9  6 2 6 2 6 1 

ANJ     3  3  

Matematika a práca s 

informáciami 

MAT 4 1 4 2 3 2 3 2 

IFV   1  1  1  

ŠACH  1       

Človek a príroda  

PDA   1  1    

PVO 1        

ENV        1 

Človek a spoločnosť VLA   1  1  1  

Človek a hodnoty NBV 1  1  1  1  

Človek a svet práce PVC       1  

Umenie a kultúra 
HUV 1  1  1  1  

VYV 2  1 1 1 1 1 1 

Zdravie a pohyb TEV / TSV 2  2  2  2  

Spolu 20 2 18 5 20 5 20 5 

Povinné hodiny (ŠVP) 78 

Voliteľné hodiny (ŠkVP) 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Školský učebný plán 

ISCED 1: Školský učebný plán v 1. – 4. ročníku 
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Vzdelávacia oblasť Predmety 

Počet hodín 

5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. 

ŠVP Šk      

VP 

ŠVP Šk 

VP 

ŠVP Šk 

VP 

ŠV 

P 

Šk      

VP 

ŠVP Šk 

VP 

Jazyk a 

komunikácia    

SJL 5  4 1 4 1 5  5  

ANJ / NEJ 3 1 3  3  3  3 1 

2AJ /2NJ 

/2RJ 
    2  1 1 1 1 

Matematika a 

práca s 

informáciami  

MAT 4  4  3,5 0,5 4 1 4 1 

INF 1  1  0,5 0,5  1   

Človek a príroda 

FYZ   1  1  1  1  

CHE   1  1  1 1 1 1 

BIO 2  1 1 1 1 1 1 1  

ENV  1  1  1     

Človek a 

spoločnosť 

DEJ 1 1 1 1 1 1 1 1 2  

GEG 2  1 1 1 1 1 1 1 1 

OBN   1  1  1    

Človek a hodnoty NBV 1  1  1  1   1 

Človek a svet práce 
SEE       1    

THD 1      1    

Umenie a kultúra 
HUV 1  1  1      

VYV 1  1 1 1      

 VUM         1  

Zdravie a pohyb TSV 2  2  2  2  2  

Spolu 24 3 23 6 24 6 24 7 22 6 

Povinné hodiny (ŠVP) 117 

Voliteľné hodiny (ŠkVP) 28 

 

 

Poznámky: 
Vyučovacia hodina trvá 45 minút. 

 

1. stupeň: 
Výtvarná výchova – dvojhodinový celok – v 1. – 4. ročníku  

       Informatická výchova – delená na skupiny – v 3. ročníku 

IV. Školský učebný plán 

ISCED 2: Školský učebný plán v 5. – 9. ročníku 
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2. stupeň:  
NEJ sa vyučuje v 9. ročníku ako 1. cudzí jazyk a od 7. ročníka sa zavádza aj ako 2. 
cudzí jazyk – 2NJ 
RUJ sa vyučuje v 8. ročníku ako 2. cudzí jazyk – 2RJ  
5. ročník: INF delená na skupiny s NBV; THD delená na skupiny; TSV chlapci   
                 spojené skupiny so 6. ročníkom  
6. ročník: VYV – dvojhodinový celok; INF delená na skupiny s TSV   

      8.ročník: SEE – dve skupiny, THD – dve skupiny delené s NBV a INF  
2RJ delené s 2NJ  

9.ročník: ANJ delené s NEJ, 2AJ delené s 2NJ 

 

Disponibilné hodiny:  
Na 1. stupni ZŠ sú 3 hodiny v 2. až 4. ročníku využité na realizáciu projektu Šach na školách 
v rámci matematiky, 1 hodina v 4. ročníku na vyučovanie predmetu Environmentálna 
výchova a 1 hodina v 1. ročníku na vyučovanie nového predmetu Šach. Ostatné hodiny 
posilňujú jednotlivé predmety podľa učebného plánu. 

 

Na 2. stupni ZŠ sú 3 hodiny v 5. – 7. ročníku využité na vyučovanie predmetu 
Environmentálna výchova. Ostatné hodiny posilňujú jednotlivé predmety podľa učebného 
plánu. 
 
 
 
 

V. Charakteristika vzdelávacích oblastí 
 

ISCED 1 

 

Jazyk a komunikácia 

 

V jazykovej časti oblasti jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania 

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

uskutočňovanie bolo vytláčané tendenciou obsiahnuť pomerne veľkú sumu jazykových 

pojmov na vysokej úrovni abstrakcie. Zdôrazňujeme preto chápanie jazyka ako nástroja 

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

zámerného preferovania rozvoja komunikatívnych kompetencií, ktoré budú istým teoretickým 

i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích predmetoch s 

ohľadom na ich špecifické potreby. Výrazne sa posilnil komunikatívno-zážitkový model 

vyučovania jazyka a naopak oslabila sa tendencia obsiahnuť „školskú podobu“ vednej 

disciplíny – lingvistiky. Obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo 

najväčšom rozsahu interpretačno-hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými 

komunitátmi. Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s 

informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod. 

 

Primárnym v literárnej výchove sa stáva rozvoj schopnosti žiaka poznávať svet a zmocňovať 

sa ho esteticko-umeleckými prostriedkami a úsilie odstrániť z vedomia žiaka presvedčenie 

jedinečnosti a nenahraditeľnosti kognitívneho prístupu k svetu a smerovanie k pochopeniu 

špecifík, ktoré v poznávacom procese predstavuje estetické osvojovanie reality. Obsahové 
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osnovanie predmetu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí, 

zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem (recepciu) umeleckého textu (čítanie, 

deklamácia, počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Najdôležitejším prvkom v 

tejto koncepcii literárnej výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie ako všestranné osvojovanie 

  

 

umeleckého textu. Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, ktoré ďaleko presahujú 

aspekt technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu. 

 

Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára 

predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. 

Jazyk sa chápe ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a 

profesionálnej realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov. 

 

Cudzie jazyky naopak prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré 

presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový 

základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. 

 

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné 

kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného 

porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných 

projektoch. 

 

Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových 

kompetencií tým, že vedie k: 

 

 podpore sebadôvery každého žiaka,

 k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať 

sa po celý ich život a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom prostredí,

 príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými 

podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti,

 zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov,

 pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny 

vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a 

ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania,

 vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho 

prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných 

postojov a názorov,

 zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho 

prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej 

komunikácie,

 nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským 

zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom 

umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a 

estetických cítení a vnímaní,
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 pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej 

príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy 

spisovného jazyka,

 viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných 

jazykových prejavov.

 

Matematika a práca s informáciami 

 

Táto oblasť zahrňuje v sebe učebné predmety matematiku a informatickú výchovu. 

Vzdelávací obsah matematiky v 1. stupni ZŠ je rozdelený do piatich tematických okruhov, 

  

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

nemusí byť zastúpený každý tematický okruh: 

 

 Čísla, premenná a počtové výkony s číslami,

 Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy,

 Geometria a meranie,

 Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika,

 Logika, dôvodenie, dôkazy.

 

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

problémov v každodenných situáciách. Je rozpracovaná na kompetenčnom základe, čo 

zaručuje vysokú mieru schopnosti aplikácie matematických poznatkov v praxi. 

 

Informatická výchova podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť 

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

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

ako všeobecný prostriedok komunikácie. 

 

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí 

rovnakú príležitosť všetkým žiakom na 1. stupni získať základnú digitálnu gramotnosť. 

 

Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni ZŠ je rozvoj tých schopností žiakov, 

pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie a aplikáciu poznatkov. Na 

dosiahnutie tohto cieľa majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód 

zodpovedajúcich veku žiakov. Presnejšia špecifikácia cieľov: 

 
 veku primerané presné použitie materinského a odborného jazyka, tabuliek, grafov a 

diagramov,


 v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov 
spamäti, písomne aj na kalkulačke, rozvíjať numerické zručnosti žiakov,

 na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore,


 riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou, 
na základe využitia induktívnych metód rozvíjať matematické nazeranie, logické a 
kritické myslenie,
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 spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní 
schopností žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, 
spracovaniu a uloženiu informácií,

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


 systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov podporiť a 
upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov.

 

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

jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku majú žiaci 

získať základné zručnosti v používaní počítača. Využitím vhodných tém z ostatných 

predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika, výtvarná výchova, hudobná výchova) sa 

žiaci zoznámia s možnosťami kreslenia, trénovania počítania, písania a ďalšími 

najtypickejšími druhmi aplikácií. 

 

V predmete informatická výchova sa žiaci pripravujú na pochopenie základných pojmov a 

mechanizmov pri riešení najrôznejších problémov pomocou, resp. prostredníctvom IKT.  

  

Žiaci sa naučia využívať nástroje internetu na komunikáciu, na vlastné učenie sa a aj na 

riešenie školských problémov, na získavanie a sprostredkovanie informácií. Žiaci získajú 

základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou 

IKT. 

 

Príroda a spoločnosť 

 

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

už od predškolského veku. Žiaci si uvedomujú priestor okolo seba, prírodu, ľudí, kultúru a to 

všetko vo vzájomnom vzťahu a navzájom sa ovplyvňujúce. V tomto veku sú žiaci prirodzene 

zvedaví, zaujímajú sa o svet okolo seba a o jeho fungovanie, hľadajú príčiny fungovania, 

skúšajú a učia sa pri tom. Postupné oboznamovanie sa s prírodnými a spoločenskými javmi a 

zákonitosťami v súlade s prírodovedným a spoločenskovedným poznaním je umožnené v 

tomto stupni vzdelávania takým spôsobom, ktorý u žiaka rozvíja aj procesuálnu stránku 

samotného poznávacieho procesu. Dôležité je, aby žiak vnímal zmeny vo svojom okolí, 

rozumel a snažil sa ich vysvetliť. Vzdelávacie činnosti sú zamerané na podnecovanie 

poznávacej zvedavosti a skúmanie javov a udalostí, ktoré sú spojené so samotným a jeho 

bezprostredným životným prostredím. Vyučovanie je postavené na pozorovacích a 

výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pričom 

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

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

cyklus stromu, rastliny, zvieratá, hmota“. 

 

Okrem samotného skúmania javov v prírode, žiaci tým, že cestujú so svojimi rodičmi, 

všímajú si priestor okolo seba. Prebudenie záujmu o krásy prírody a zaujímavé ľudské 

výtvory v blízkom, ale aj vzdialenom okolí je podoprené učením sa zaujímavým spôsobom o 

vlasti vo vlastivede. 
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Dôležitým cieľom je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a 

javov s ním súvisiacich tak, aby bolo schopné samostatne sa orientovať v informáciách a 

vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna 

úroveň, viesť žiakov k pochopeniu potreby ochrany prírodného a kultúrneho prostredia a k 

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

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

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

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

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

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

skúseností, porozprávať o významných historických udalostiach. 

 

S rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj 

rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich 

vedomostí. Rozvoj poznatkového systému, spôsobov jeho nadobúdania a modifikácie 

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

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

stáva prírodovedne gramotným. 

 

Postupné objavovanie sveta žiakmi je predmetom učebných predmetov prvouka, 

prírodoveda a vlastiveda. 

 

  

Človek a hodnoty 

 

Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného, duchovného a 

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

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

 

Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou 

orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty 

zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním 

informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a 

interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s 

nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k 

vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými 

skupinami, v národe a medzi národmi. 

 

Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v povinne voliteľných vzdelávacích 

predmetoch etická výchova alebo náboženská výchova. 

 

Povinne voliteľný vzdelávací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské 

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

myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. 
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Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k rozvíjaniu schopností a spôsobilostí žiakov a vedie ich 

k: 

 

 sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,

 hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, rozlišovaniu dobra os zla,


 spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov prosociálneho správania 
primeraného veku,

 spoznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov,

 zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt, postojov a sociálnych noriem,

 rozvíjaniu sociálnych zručností,

 formovaniu spoločenstva žiakov,


 rozvíjaniu a reflexii v otázkach Boha, významu sveta, zmyslu a hodnoty života a 
noriem pre konanie človeka a dávaniu odpovede na základe zjavenia a viery v cirkvi,


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

napomáhaniu prostredníctvom uvažovania rozumom zdôvodniť vieru,


 prijímaniu osobných rozhodnutí vo vzťahu k iným konfesiám a náboženstvám, k 
svetonázorom a ideológiám a podpore pochopenia a tolerancie voči rozhodnutiam 
druhých,


 motivácii k osobnému náboženskému životu a k zodpovednému konaniu v cirkvi a v 

spoločnosti.

 

Človek a svet práce 

 

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

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

prispievať k úcte k práci. 

 

Do vzdelávacej oblasti patrí predmet pracovné vyučovanie, ktoré sa zameriava na praktické 

pracovné návyky a dopĺňa celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre 

  
uplatnenie sa človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných 
vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je založená na tvorivej spolupráci žiakov. 

 
Obsahom predmetu pracovné vyučovanie je tvorivé využitie technických materiálov, základy 
konštruovania, stravovanie a príprava jedál, starostlivosť o životné prostredie, ľudové tradície 
a remeslá. 

 

Umenie a kultúra 

 

Vzdelávacia oblasť rozvíja žiakovo povedomie vlastnej kultúrnej identity, jeho vlastné 

kultúrno-historické vedomie, schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr už aj na 

1. stupni ZŠ, kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť a tvorivosť. 

 

V primárnom stupni výchovy a vzdelávania nadväzuje na spontánne detské aktivity a 

prípravu v predprimárnom stupni. Žiak sa učí využívať základné kultúrne nástroje na 

kultivovanú komunikáciu, postupne rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, 

náboženstvo, šport). Učí sa vyjadrovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, 

chápať význam estetickej činnosti v každodennom živote, chápať význam umenia v živote 
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jednotlivca a spoločnosti. Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa 

a štátu, zoznamuje sa s európskou tradíciou, s kultúrou iných národov, učí sa chápať význam 

kultúrnych a umeleckých pamiatok. Získava vedomosti o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre 

a rozvíja si jej porozumenie. 

 

Prostredníctvom obsahu, ktorý je uvedený vo vzdelávacej oblasti sa primerane veku formujú 

samostatné a zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k subkultúram, 

rozvíja sa žiakovo kritické myslenie vo vzťahu k ponuke masmédií a k iným súčasným 

kultúrnym procesom. Rozvíjajú sa žiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a 

spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr. 

 

Obsah vzdelávacej oblasti je zameraný prakticky aj teoreticky. V primárnom vzdelávaní 

rozvíja hlavne zručnosti v práci s umeleckými prostriedkami a s kultúrnymi nástrojmi na 

základe zážitku zo samotného tvorivo-vyjadrovacieho procesu žiaka. 

 

Vzdelávacia oblasť rozvíja osobnostné, kognitívne, komunikačné a občianske kompetencie. 

Pretože žiak je komplexnou osobnosťou a nie je možné rozvíjať jeho kompetencie izolovane, 

jednotlivé kompetencie sa rozvíjajú cez viaceré témy. Vyjadrovacie procesy umení poskytujú 

k takejto komplexnosti veľmi dobré východisko, lebo v integrovanej forme zapájajú 

mimoracionálne (zmyslové, citové, motorické) zložky, spolu s predstavivosťou, fantáziou a 

racionálnym (analyticko-syntetickým) myslením. Od žiaka sa očakávajú najmä jeho 

autentické, tvorivé riešenia úloh. Predmety umeleckých výchov poskytujú možnosti 

medzipredmetových väzieb s predmetmi iných oblastí. 

 

Spôsobilosť vnímania a používania základných vyjadrovacích prostriedkov a kompozičných 

princípov, kreatívneho vyjadrovania svojich myšlienok, skúseností a emócií rozvíjame 

prostredníctvom vybraných médií výtvarného, hudobného, dramatického prejavu, písaného a 

hovoreného slova. V prierezovej forme (prostredníctvom výtvarnej výchovy) aj základnými 

témami architektúry a multimédií (video, film, elektronické médiá). 

 

  

Oblasť je v primárnom stupni realizovaná prostredníctvom povinných predmetov výtvarná 

výchova a hudobná výchova. V školskom programe je možné zaviesť aj predmet dramatická 

výchova. 

 
Cieľom vzdelávacej oblasti je, aby žiak: 

 

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

 získal poznatky o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre,

 mal povedomie vlastnej kultúrnej identity a kultúrno-historického povedomia,


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


 rešpektoval a toleroval hodnoty iných kultúr, mal základné interkultúrne kompetencie 

pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr,


 primerane veku si vytváral vlastné názory a postoje – uplatňoval kritické myslenie k 
súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám,





Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Divina 

________________________________________________________________________________________ 

 

© ZSMS Divina 2015                                                                                                                                            30 

 

 dokázal tvorivo vyjadrovať svoje predstavy a myšlienky vybranými prostriedkami 
výtvarného umenia, hudby, písaného a hovoreného slova, pohybového gesta,

 formoval kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť.

 

Zdravie a pohyb 

 

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

starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Hlavným predmetom 

je telesná výchova, ale témami o starostlivosti o zdravie prispievajú aj prírodoveda, resp. 

etická výchova. Zameranie telesnej výchovy v primárnom vzdelávaní je dominantne 

zamerané na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu 

zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje 

elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k 

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

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

 

Telesná výchova využíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k 

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

 

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

 

Cieľom je: 

 
 podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,

 podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,

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

 kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,

 podporovať vytváranie optimálneho rozvoja zdravotne orientovanej zdatnosti,

 podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,

 uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.

 

Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu 

kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú 

zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. Základné okruhy sú: 

 

1.  základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti, 

  

2. manipulačné, pohybové a prípravné športové hry, 

3. kreatívne a estetické pohybové činnosti, 

4. psychomotorické cvičenia a hry, 

5. aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti. 
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ISCED 2 

 

Jazyk a komunikácia 

 

V jazykovej časti oblasti jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikatívnych 

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

vytláčané tendenciou obsiahnuť pomerne veľkú sumu jazykových pojmov na vysokej úrovni 

abstrakcie Zdôrazňujeme preto chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi 

ľuďmi, čo by sa vo vyučovaní jazyka malo premietnuť do zámerného preferovania rozvoja 

komunikatívnych kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým východiskom ich 

ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické 

potreby. Výrazne sa posilnil komunikatívno-zážitkový model vyučovania jazyka a naopak 

oslabila sa tendencia obsiahnuť „školskú podobu“ vednej disciplíny – lingvistiky. Obsah sa 

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

hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými komunitátmi. Najväčší akcent sa pritom kladie 

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

schopnosť argumentovať a pod. 

 

Primárnym v literárnej výchove sa stáva rozvoj schopnosti žiaka poznávať svet a zmocňovať 

sa ho esteticko-umeleckými prostriedkami a úsilie odstrániť z vedomia žiaka presvedčenie 

jedinečnosti a nenahraditeľnosti kognitívneho prístupu k svetu a smerovanie k pochopeniu 

špecifík, ktoré v poznávacom procese predstavuje estetické osvojovanie reality. Obsahové 

osnovanie predmetu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí, 

zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem (recepciu) umeleckého textu (čítanie, 

deklamácia, počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Najdôležitejším prvkom v 

tejto koncepcii literárnej výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie ako všestranné osvojovanie 

umeleckého textu. Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, ktoré ďaleko presahujú 

aspekt technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu. 

 

Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára 

predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. 

Jazyk sa chápe ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a 

profesionálnej realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov. 

 

Cudzie jazyky naopak prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré 

presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový 

základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. 

 

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné 

kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného 

porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných 

projektoch. 
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Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa realizuje vo vzdelávacích predmetoch 

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

sekundárny stupeň vzdelávania. 

 

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

ktoré sa nimi rozvíjajú: 

 

 Počúvanie s porozumením

 Komunikácia (hovorenie) s porozumením

 Čítanie s porozumením

 Písanie s porozumením

 
Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových 
kompetencií tým, že vedie k: 

 

 podpore sebadôvery každého žiaka,


 k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať 
sa po celý ich život a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom prostredí,


 príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými 

podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti,
 zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov,


 pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a 

kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného 
spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania,


 vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho 

prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných 
postojov a názorov,


 zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho 

prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej 
komunikácie,


 nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským 

zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom 
umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a 
estetických cítení a vnímaní,


 pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej 

príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy 
spisovného jazyka,


 viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných 

jazykových prejavov.

 

Matematika a práca s informáciami 

 

Obsah v tejto oblasti vzdelávania sa sústreďuje na dobudovanie pojmu prirodzených, celých 

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

algebry (riešenie rovníc a nerovníc, funkcií). Z geometrie sa paralelne rozvíja rovinná aj 

priestorová geometria, rozširujú sa žiacke vedomosti o geometrických útvaroch, naučia sa 

vypočítať obvod a obsah rovinných útvarov a povrch a objem priestorových útvarov. 

Zoznamujú sa s meraním dĺžky obsahu a objemu ako aj meraním veľkosti uhlov. 
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Informatika podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a 

syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v 

praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo 

formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Poslaním 

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

techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje 

tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej 

civilizácie rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a 

produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika 

a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní aj iných predmetov, 

medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy. 

 

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

Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a 

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

ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok. 

 

Informatika podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a 

syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v 

praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo 

formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Poslaním 

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

techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. 

 

Oblasť tvoria predmety matematika a informatika. 

 

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

formuloval Európsky parlament. Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť 

tematických okruhov, z ktorých žiaci sa zoznamujú s primeranými elementárnymi 

poznatkami a riešeniami praktických úloh. Sú to: 

 

 Čísla, premenná a počtové výkony s číslami,

 Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy,

 Geometria a meranie,

 Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika,

 Logika, dôvodenie, dôkazy.

 

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

poznatky sú žiakom prezentované s využitím už existujúcich matematických poznatkov 

žiakov a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Pri prezentovaní matematických 

poznatkov a skúseností sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým 

väčšou aktivizáciou žiakov. 

 

V predmete informatika žiaci sú vedení k pochopeniu základných pojmov, postupov a 
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techník používaných pri práci s informáciami v počítačových systémoch. Vzdelávací obsah 

informatiky v ŠVP je rozdelený na päť tematických okruhov: 

 
 Informácie okolo nás,

 Komunikácia prostredníctvom IKT,
 Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie,

  

 Princípy fungovania IKT,

 Informačná spoločnosť.

 

Človek a príroda 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú so 

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

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

poznaní je založené aj pochopenie dôležitosti prírodnej rovnováhy pre existenciu živých 

sústav, vrátane človeka. Prírodovedné predmety svojím činnostným a bádateľským 

charakterom vyučovania umožňujú žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam prírodných 

procesov, a tým si uvedomovať aj užitočnosť prírodovedných poznatkov a ich aplikáciu v 

praktickom živote. 

 

Cieľom vzdelávania prostredníctvom obsahu tejto oblasti je porozumieť prírodným 

aspektom vplývajúcim na život človeka a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, 

zaujímať sa o prírodu a dianie v nej, získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z 

rôznych zdrojov, ale aj prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov v prírode a v 

laboratóriu, čím si rozvíjajú zručnosti pri práci s grafmi, tabuľkami, schémami, obrázkami, 

náčrtmi. 

 

Podstatné je poznanie základných princípov ochrany krajiny a životného prostredia a 

osvojenie si základných princípov zdravého životného štýlu. Dôležité je hľadanie zákonitých 

súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás 

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

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

biológia, geografia a matematika. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám 

sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť 

kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že 

neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej 

zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých 

prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT. 

 

Človek a spoločnosť 

 

Vzdelávacia oblasť sa prostredníctvom obsahu snaží uchovať kontinuitu tradičných hodnôt 

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

vlastenectva a národnej hrdosti v kontexte európanstva a multikulturizmu. 
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Cieľom vzdelávacej oblasti je zoznámiť žiakov s vývojom ľudskej spoločnosti, s 

najvýznamnejšími spoločenskými javmi a procesmi, ktoré sa premietajú do každodenného 

života a vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi prírodou a spoločnosťou. 

Poznanie minulosti svojho národa ako aj národov Európy a sveta, oboznámenie sa so 

zemepisnými charakteristikami svojej vlasti a regiónov sveta a utváranie pozitívnych 

občianskych postojov je predpokladom získania občianskych kompetencií, ktoré patria ku 

kľúčovým vo vzdelávaní. Žiaci cez poznanie najbližšieho prostredia (rodina, škola), ktorého 

sú súčasťou, získavajú základné vedomosti o svojom najbližšom spoločenskom prostredí, o 

miestnej obci, regióne a o ostatných regiónoch Slovenska. Oboznamujú sa s územím, 

obyvateľmi, ich tradíciami a zvykmi, so svetom detí i dospelých, osvojujú si pravidlá a 

normy správania doma, v škole a na verejnosti. Učia sa orientovať v čase, časových údajoch, 

histórii vlastnej rodiny, svojej vlasti i ľudskej spoločnosti. Vedú sa k pochopeniu vlastného 

miesta a 

  

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

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

Vychováva žiakov k láske k vlasti a súčasne rozvíja a upevňuje vedomie príslušnosti k 

európskemu civilizačnému a kultúrnemu prostrediu. 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť otvára priestor pre kultivovanie individuálnych a 

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

súvislostiach, ponúka argumenty, inšpiruje k tvorivému riešeniu otázok dôležitých pre 

vzdelanostnú spoločnosť. Rozvíja myšlienkové operácie, praktické zručnosti a vedomie 

vlastnej identity žiaka. 

 

Výchova a vzdelávanie v oblasti smeruje k vytváraniu kľúčových kompetencií tým, že 

žiakov vedie k: 

 

 orientácii v čase a priestore,

 získavaniu základných schopností a zručností poznávať historický materiál,


 získavaniu základných vedomostí z oblasti historických faktov (svetové a národné 
dejiny),

 pochopeniu príčin a dôsledkov historických udalostí,


 čítaniu a interpretovaniu historických máp, obrázkov, fotografií, tabuliek a iných 
prostriedkov používaných v dejepise,

 osvojovaniu noriem spoločenského správania a občianskeho spolužitia,

 rešpektovania hodnoty pozitívnych medziľudských vzťahov,

 práci s informáciami o Slovenskej republike ako časti zeme a o Zemi ako celku,

 porozumeniu premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek,


 porozumeniu a rozvíjaniu čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, 
tabuliek, prierezov, schém a diagramov ako prostreidkov geografie,

 rozvíjaniu podnikateľských zručností spracúvaním projektov,

 zvládnutiu bežných situácií v osobnom i občianskom živote,

 nachádzaniu vlastného miesta a roly v spoločnosti,

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


 pochopeniu podstaty demokracie, práv a povinností občanov, rozpoznávaniu 
protiprávneho konania a uvedomeniu si jeho dôsledkov,
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 kultivovanému vyjadrovaniu vlastných myšlienok, názorov, postojov a ich 
obhajovaniu,

 úcte k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam,


 pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych, náboženských a iných odlišností ľudí a 
spoločenstiev,

 budovaniu kladného vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám.

 

Vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť tvoria učebné predmety dejepis, geografia a 

občianska náuka, aj keď témy sú v ďalších predmetoch v iných oblastiach. 

 

Človek a hodnoty 

 

Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného, duchovného a 

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

orientácie tak, aby raz ako dospelí jedinci boli prínosom pre ľudské spoločenstvo. 

  

Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou 

orientáciou, u ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty 

zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním 

informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a 

interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s 

nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby dokázali v budúcnosti 

prispieť k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi 

spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. 

 

Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v povinne voliteľných učebných 

predmetoch etická výchova alebo náboženská výchova. 

 

Učebné osnovy náboženskej výchovy budú predmetom schvaľovania Konferencie biskupov 

Slovenska v zmysle zmluvy s Vatikánom. 

 

Povinne voliteľný učebný predmet Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k 

prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre 

etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou 

je aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie 

iných), ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch 

správania a učenia. 

 

Povinne voliteľný učebný predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské 

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

myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. 

 

Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k rozvíjaniu schopností a spôsobilostí žiakov a vedie ich 

k: 
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 sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,

 hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, rozlišovaniu dobra os zla,


 spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov prosociálneho správania 
primeraného veku,

 spoznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov,

 zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt, postojov a sociálnych noriem,

 rozvíjaniu sociálnych zručností,

 formovaniu spoločenstva žiakov,


 rozvíjaniu a reflexii v otázkach Boha, významu sveta, zmyslu a hodnoty života a 
noriem pre konanie človeka a dávaniu odpovede na základe zjavenia a viery v cirkvi,


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

napomáhaniu prostredníctvom uvažovania rozumom zdôvodniť vieru,


 prijímaniu osobných rozhodnutí vo vzťahu k iným konfesiám a náboženstvám, k 
svetonázorom a ideológiám a podpore pochopenia a tolerancie voči rozhodnutiam 
druhých,


 motivácii k osobnému náboženskému životu a k zodpovednému konaniu v cirkvi a v 

spoločnosti.

 

Človek a svet práce 

  

Vzťah k práci, otázky výberu povolania sú základom tejto vzdelávacej oblasti. Cieľom je 

pripraviť žiakov na život v praxi, na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu (napr. 

dokázali dodržiavať pravidlá, povinnosti a záväzky, aby sa vedeli adaptovať na zmenené 

pracovné podmienky). Oblasť vzdelávania sa sústreďuje na to, aby žiaci dokázali 

pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, ale aj funkčnosti, 

hospodárnosti a spoločenského významu. 

 

Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov 

tým, že vede žiakov k: 

 

 pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných 
výsledkov práce,


 osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných 

oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, 
náradia a pomôcok pri práci i v bežnom živote,


 vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a 

vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie 
kvalitného výsledku,


 autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k 

novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a životnému 
prostrediu,


 chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávania 

a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia,


 orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a 
osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre možnosť uplatnenia, 
pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú 
orientáciu,


 k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a 

produktov.
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Umenie a kultúra 

 

Vzdelávacia oblasť nadväzuje na primárny stupeň výchovy a vzdelávania, na ďalšie 

rozvíjanie žiakových kreatívnych vyjadrovacích schopností prostredníctvom vybraných 

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

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

literárnym vyjadrovacím prostriedkom a v širších súvislostiach kultúry – v rámci spoločných 

tém a medzipredmetových väzieb aj s predmetmi ostatných vzdelávacích oblastí. 

 

Dôležitým poslaním oblasti je budovanie vlastnej kultúrnej identity, chápanie miesta 

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

porozumieť iným kultúram. 

 

Vzdelávacia oblasť rozvíja žiakovo povedomie vlastných vkusových postojov, kultúrno-

historické vedomie, rozvíja schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných ľudí a iných 

kultúr. 

 

Žiak sa učí využívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, rozlišovať 

rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport), rozumieť ich súvislostiam a úlohe 

vo svojom živote a v živote spoločnosti. Učí sa rozlišovať hlavné umelecké druhy, ich 

médiá, formy, hlavné tendencie a štýly, vyjadrovacie prostriedky, základné kompozičné 

princípy; 

  

opisovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať význam estetických 

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

jednotlivca a spoločnosti. 

 

Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne dedičstvo a jeho aktualizované formy (na úrovni sociálnej 

skupiny, regiónu, národa a štátu, európskej kultúrnej oblasti), zoznamuje sa s kultúrou iných 

národov, učí sa chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok a učí sa chápať súčasnú 

umeleckú tvorbu a prejavy kultúry. Žiak spoznáva typické umelecké a kultúrne prejavy 

ťažiskových epoch vývoja kultúry, vybrané typické diela a autorov svetového a slovenského 

umenia. 

 

Súčasťou oblasti je rozvoj zodpovedných a samostatných postojov k súčasnej kultúrnej 

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

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

procesom. Rozvíjajú sa žiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s 

príslušníkmi iných kultúr. 

 

V rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania si žiaci osvojujú základy viacerých umeleckých 

druhov, zoznamujú sa s možnými prienikmi a špecifikami, ich miestom v kultúre a postupne 

sa rozvíja ich komplexné vnímanie umenia a kultúry v súvislostiach súčasných kultúrnych 

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

komunikovať na základe pravidiel etikety. V cieľoch (aj v odporúčaných metódach) oblasť 

rešpektuje cyklus učenia, v ktorom sa kombinuje skúsenosť postavená na osobnom zážitku, 

reflexia skúsenosti, aktívne odskúšanie svojich poznatkov až po ďalší rozvoj skúsenosti a jej 

komunikáciu. 

 

Vzdelávacia oblasť sa člení na učebné predmety: výtvarná výchova, hudobná výchova (5. 

– 7. ročník ZŠ) a výchova umením (8. – 9. ročník ZŠ) V školskom programe je možné 

zaviesť aj predmet dramatická výchova. 

 

Absolvovaním tejto vzdelávacej oblasti žiak by mal: 

 
 mať povedomie vlastnej kultúrnej identity, rozvíjať vlastné kultúrno-historické 

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


 získať schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií 

prostredníctvom rôznych médií, vrátane hudobných umení, scénických umení, 
písaného a hovoreného slova, výtvarných prostriedkov, elektronických médií,

 využívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu,


 rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport a i.), rozumieť ich 
úlohe v živote jednotlivca a spoločnosti,


 rozlišovať hlavné umelecké druhy, opisovať svoje estetické zážitky z vnímania 

umeleckých diel,
 chápať význam estetických faktorov, estetickej činnosti v každodennom živote,

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

 chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok,

 porozumieť súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe,

  
 zaujímať sa o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu a zoznamovať sa s 

kultúrou iných národov a regiónov,


 získavať informácie o miestnom, národnom, európskom a svetovom kultúrnom 
dedičstve, vedieť ich spracovať a kriticky vyhodnocovať,

 získať vedomosti o významných umeleckých dielach z európskej tradície,


 vážiť si celosvetové kultúrne dedičstvo, kultúrne a umelecké hodnoty rôznych 
svetových kultúr, rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr,

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

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


 uplatňovať kritické myslenie voči mediálnej ponuke a iným súčasným kultúrnym 
procesom,

 mať základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných 

kultúr.

 

Zdravie a pohyb 

 

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

starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Oblasť sa zameriava 

na základné informácie, súvisiace so zdravým spôsobom života. Pohyb a zdravý spôsob 

života sa objavuje v cieľoch viacerých predmetov, napríklad telesnej a športovej výchovy a 

biológie, etickej výchovy, techniky a sveta práce. 
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Charakteristickým znakom vzdelávacej oblasti sú vedomosti a praktické skúsenosti vedúce k 

rozvoju pohybových schopností, zlepšovaniu pohybovej výkonnosti žiaka, k získaniu 

základov športov a ich využívaniu s perspektívou ich uplatnenia v štruktúre vlastného 

pohybového režimu. Najdôležitejším poslaním je vytváranie vzťahu k pravidelnej pohybovej 

činnosti ako nevyhnutného základu zdravého životného štýlu. Vzdelávacia oblasť spája 

vedomosti, návyky a zručnosti spojené so zdravím, zdravým životným štýlom, pohybovou a 

športovou činnosťou nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Základné poznatky 

o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej životospráve, 

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

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

Zdravie a jeho poruchy, Zdravý životný štýl, Zdatnosť a pohybová výkonnosť, Športové 

činnosti pohybového režimu. 

 

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy je umožniť žiakom si osvojiť, 

zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti na primeranej úrovni, zvyšovať 

svoju pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, zvyšovať 

všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej 

aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej 

výchove a športu s ohľadom na záujmy žiakov, ich predpoklady a individuálne potreby ako 

súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o 

vlastné zdravie. 

 

Žiaci končiaci základnú školu by mali mať vytvorenú predstavu o význame telesnej a 

športovej výchovy pri upevňovaní aktívneho zdravia, mali by poznať účinok vykonávaných 

cvičení na organizmus. Mali by samostatne prejavovať záujem o pohybové činnosti, mali 

zodpovedajúcu úroveň pohybových schopností v súlade s ich pohybovými predpokladmi, 

mali osvojené pohybové činnosti, z ktorých si dokážu vytvoriť pohybové programy pre 

vlastnú potrebu. 

 
 
 

  

 

   


