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I. Všeobecná charakteristika školy 

1. Veľkosť školy a charakteristika školy 

 Základná škola sa nachádza v obci s počtom obyvateľov okolo 2 300. Obec Stakčín je 

vstupnou bránou do NP Poloniny. S účinnosťou od 01.04.2002 bola škole ako rozpočtovej 

organizácii priznaná samostatná právna subjektivita. Súčasťou školy ako právneho subjektu je 

MŠ, školská kuchyňa a školská jedáleň. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín je plnoorganizovanou 

základnou školou so všetkými ročníkmi. Poskytuje základné vzdelanie od 1. po 9. ročník.  

Ţiaci 1. stupňa majú moţnosť navštevovať v popoludňajších hodinách dve oddelenia 

školského klubu detí. Školský klub navštevuje 36 detí. 

Naša škola ponúka mnoţstvo rôznorodej krúţkovej činnosti, zapájanie sa do rôznych akcií, 

exkurzií, návšteva školy v prírode, turistické vychádzky a mnoho ďalších  športových činností 

Hlavnou činnosťou školy je výchova a vzdelávanie ţiakov vo veku 6 aţ 15 rokov v povinnej 

desaťročnej školskej dochádzke. Škola ponúka predovšetkým kvalitnú výchovu a vzdelávanie. 

Snahou je, aby úroveň vzdelávania aj napriek spoločenským trendom nepoklesla.  

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v 1. a 2. ročníku podľa inovovaného  školského 

vzdelávacieho programu. 3. a 4. ročník sa do ukončenia stupňa vzdelávania vzdelávajú podľa 

ŠkVP vypracovaného podľa doteraz platného ŠVP pre základné školy. 

Škola má odborné učebne fyziky, chémie a prírodopisu, dve počítačové učebne, cvičnú 

kuchynku a telocvičňu, školskú kniţnicu a spoločenskú miestnosť s kapacitou 150 miest. K 

vonkajšiemu areálu školy patrí aj viacúčelové ihrisko. 

 

2. Charakteristika žiakov 

Naša škola sa nachádza v regióne s početnou rusínskou a rómskou komunitou.  Školu navštevujú 

prevaţne ţiaci z obce Stakčín a z obcí patriacich do školského obvodu základnej školy. Obec 

Stakčín určila svojim všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy, do 

ktorého patria tieto obce: Stakčín, Jalová, Kolonica, Stakčínska Roztoka a Ladomírov. Časť 

ţiakov navštevujúcich školu je z obce Kalná Roztoka, ktorá nie je súčasťou spoločného 

školského obvodu Stakčín.  

V našej škole sú vzdelávaní aj ţiaci so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami. Na 

základe pedagogicko-psychologického a špeciálneho pedagogicko-psychologického vyšetrenia a 

so súhlasom zákonného zástupcu sú ţiaci vzdelávaní na 1. a 2. stupni podľa individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho programu  a sú začlenení v beţných triedach. Začlenení ţiaci sú v 

starostlivosti CPPPaP a CŠPPaP so sídlom v Snine. 

3. Charakteristika pedagogického zboru 

Škola ponúka predovšetkým výchovne vyváţené prostredie, v ktorom ţiak je pre učiteľa 

partnerom. Učíme deti, aby sa nebáli vysloviť kultivovane svoj názor, Učíme ich usilovnej a 

svedomitej práci, ale i vedieť sa kultúrne a slušne správať a vystupovať na verejnosti. Snaţíme 

sa, aby sebavedomie našich ţiakov bolo zdravé, podloţené schopnosťami, zručnosťami, 

vedomosťami a skromnosťou. 
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Pedagogický zbor je uţ niekoľko rokov stabilizovaný. Priemerný vek pedagogického 

zboru sa pohybuje okolo 44 rokov. Počet pedagogických zamestnancov sa môţe meniť podľa 

počtu tried, ale len do kapacitných moţností školy. Pedagogickí zamestnanci majú poţadované 

vzdelanie. Priebeţne sa učitelia zúčastňujú vzdelávania, ktoré organizuje MPC a iné organizácie.  

Výchovný poradca pôsobiaci na škole  plní úlohy školského poradenstva v otázkach 

výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a 

delikventného vývinu detí. Pozornosť venuje ţiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

nadaným a talentovaným ţiakom. 

Na škole pracujú koordinátori Zdravej školy, prevencie drogových závislostí, výchovy 

k manţelstvu a rodičovstvu a environmentálnej výchovy. 

 Prioritnou úlohou školy je vytvoriť optimálne podmienky na ďalšie vzdelávanie 

a zdokonaľovanie profesionality kaţdého pedagogického i odborného zamestnanca. Plán 

ďalšieho vzdelávania pedagogických i odborných zamestnancov  bude spĺňať predovšetkým tieto 

ciele: 

1. kvalifikáciu učiteľov I. stupňa doplniť o cudzí jazyk s dôrazom na orálne schopnosti 

(rozhovory, dialógy, samostatný ústny prejav) a didaktiku cudzieho jazyka so zameraním 

na cieľovú skupinu detí 

2. kvalifikáciu učiteľov I. a II. stupňa doplniť o predmet mediálna výchova ako nepovinný 

a voliteľný predmet na základnej škole 

3. podporovať a iniciovať ďalšie vzdelávanie v rámci ponuky vzdelávacích programov MPC 

-  alokovaného pracoviska v Prešove podľa aktuálnych potrieb a zamerania školy. 

4. udrţiavať a zvyšovať kľúčové kompetencie pedagogických zamestnancov, 

5. motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti, 

6. sprostredkovať pedagogickým zamestnancom najnovšie poznatky z metodiky vyučovania 

jednotlivých predmetov,  

7. zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre 

tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu, 

8. pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 

prostriedkami. 

 

4. Organizácia prijímacieho konania  

Na vzdelávanie v základnej škole sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie 

povinnej školskej dochádzky, o ktorého prijatie poţiadal zákonný zástupca na základe zápisu. 

Zápis do 1. ročníka sa realizuje v termíne od 1. apríla do 30. apríla. Presný dátum a čas 

zápisu je stále včas zverejnený na web stránke školy. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré k 1. 

septembru v danom školskom roku dovŕšilo 6 rokov veku, je povinný aj s dieťaťom zúčastniť sa 

zápisu. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhoduje riaditeľ školy do 15. júna, ktorý 

predchádza školskému roku, v ktorom má dieťa začať školskú dochádzku. Do prvého ročníka sa 

prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.   

Zákonný zástupca môţe poţiadať o odloţenie začiatku plnenia povinnej školskej 

dochádzky o 1 školský rok. Súčasťou ţiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného 

lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie. Riaditeľ školy môţe rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej 
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dochádzky dieťaťa aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe  

predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vţdy s 

informovaným súhlasom zákonného zástupcu.  

 

4. Dlhodobé projekty 

ZŠ s MŠ v Stakčíne sa snaţí kaţdoročne získať skúsenosti a finančné prostriedky aj 

zapájaním školy do rôznych projektov vyhlasovaných MŠ SR. V uplynulom období bola naša 

škola úspešná v projekte Otvorená škola – oblasť športu 2004, v rámci ktorého sme získali 

dotáciu z MŠ SR vo výške 50 000,- Sk, Enviroprojekt 2006, ktorý bol podporený MŠ SR 

dotáciou  vo výške 72 000,- Sk, Elektronizácia a revitalizácia školských kniţníc 2007, v rámci 

ktorého škola získala dotáciu z MŠ SR vo výške 100 000,- Sk, Elektronizácia a revitalizácia ŠJ 

2008 a Enviroprojekt 2008.   

Dotácia, ktorú sme získali v rámci projektu Otvorená škola – oblasť športu 2004 bola 

vyuţitá na zriadenie a vybavenie posilňovne na základnej škole, ktorú vyuţívajú nielen ţiaci 

našej školy, ale aj školská mládeţ, verejnosť a športovci OFK Fopex Stakčín.  

Finančné prostriedky, ktoré sme získali v rámci Enviroprojektu 2006 boli pouţité na 

organizačné zabezpečenie jednotlivých aktivít v rámci projektu, na zakúpenie digitálneho 

fotoaparátu a farebnej tlačiarne pre potreby ZŠ s MŠ Stakčín a vydanie informačného bulletinu 

pre potreby ţiakov základných škôl. 

 Cieľom projektu  Zaţeň nudu knihou, ktorý sme spracovali v rámci výzvy Elektronizácia 

a revitalizácia školských kniţníc bolo vybudovať „otvorenú školskú kniţnicu“ prístupnú 

pouţívateľskej verejnosti – ţiakom, zamestnancom školy i verejnosti a zabezpečiť jej 

elektronizáciu. Čiastku 100 000,- Sk, ktorú škola získala v rámci projektu Elektronizácia 

a revitalizácia školských kniţníc sme pouţili na zakúpenie nových kniţných publikácií do ţiackej 

a učiteľskej kniţnice vo výške 50 000,- Sk, na zakúpenie osobného počítača a kniţného softvéru 

a školského nábytku. 

V rámci projektu Elektronizácia a revitalizácia ŠJ škola získala dotáciu z MŠ SR vo výške 

120 000,- Sk a z iných zdrojov dotáciu vo výške 8 000,- Sk. Tieto finančné prostriedky boli 

vyuţité na zakúpenie osobného počítača,  softvéru a  materiálového vybavenia školskej jedálne. 

Enviroprojekt 2008 bol podporený MŠ SR dotáciou vo výške 72 000,- Sk a z iných 

zdrojov dotáciou vo výške 18 000,- Sk. Finančné prostriedky, ktoré škola získala v rámci 

Enviroprojektu 2008 boli pouţité na zabezpečenie jednotlivých aktivít, zakúpenie videokamery 

a učebných pomôcok do kabinetu chémie a prírodopisu. 

Aj v budúcnosti by sme chceli naďalej získavať skúsenosti a finančné prostriedky 

spracovávaním a zapojením školy do zverejnených rozvojových projektov. 

Realizovali sme aj dlhodobý projekt pod názvom „Nebudeme sa predsa učiť 

o moderných veciach nemoderným spôsobom“ v rámci Operačného programu Vzdelávanie, 

Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu 

aktivít projektu predstavujú sumu 206 162,50 €.   

Strategickým cieľom projektu bola inovácia učebných materiálov a implementácia 

(zavedenie) interaktívnych metód výučby s cieľom zvýšenia kľúčových kompetencií pedagógov 

a ţiakov netradičnými výchovno-vzdelávacími metódami a formami s efektívnym vyuţitím IKT. 

Špecifickým cieľom projektu bolo uskutočniť implementáciu inovatívnych foriem 

a metód vzdelávania do vyučovacieho procesu na II. stupni, podporiť ďalšie vzdelávanie 
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pedagogických zamestnancov a modernizovať vyučovací proces netradičnými výchovno-

vzdelávacími metódami a formami s efektívnym vyuţitím IKT na I. stupni. 

Ďalšie realizované projekty:  

 Ovocie do škôl“ 

 „Školské mlieko“ 

  od roku 1998 škola realizuje projekt „Školy podporujúce zdravie“ 

  „Medzinárodný deň školských kniţníc“   

 „Zober loptu a nie drogy“  

 

5. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

Spolupráca školy s rodičmi je na priemernej úrovni. Pozitívne hodnotíme pomoc rodičov 

pri menších opravách v areáli školy. Menšie rezervy v spolupráci sú pri organizovaní kultúrnych 

a spoločenských akcií pre ţiakov školy. 

Triedni učitelia pravidelne realizujú pohovory s rodičmi problémových ţiakov. Problémy 

sa týkajú predovšetkým nedbanlivej dochádzky, nevhodného správania, porušovania Školského 

poriadku a Vnútorného poriadku školy. 

Klesajúcu tendenciu má účasť rodičov deti pochádzajúcich z rómskych rodín na triednych 

schôdzach, ktorá vyplýva z nezáujmu rodičov o výchovno-vyučovacie výsledky svojich detí. 

Prioritnou úlohou školy je inovovať spôsob komunikácie s rodičmi a v súlade s tým 

monitorovať názory rodičovskej verejnosti, poznať sociálne prostredie ţiakov, realizovať 

netradičné stretnutia rodičov a ich detí a podporovať neformálne stretnutia. 

Naša škola má uzavreté Dohody o vzájomnej spolupráci so Správou NP Poloniny, 

Obecným úradom Stakčín a Obecným úradom Stakčínska Roztoka, v rámci ktorej máme patronát 

nad miestnym potokom Oľchovec a Chotinka. Tieto dohody majú pomôcť zlepšiť a skvalitniť 

stav ţivotného prostredia obce Stakčín a Stakčínska Roztoka a zároveň podporiť pozitívny vzťah 

detí a mládeţe k prírode prostredníctvom jej praktickej ochrany – čistenie rieky a takouto 

nenásilnou formou zvýšiť vlastnú uvedomelosť. Odborným garantom vzájomnej spolupráce pri 

vykonávaní patronátu nad miestnym potokom je Správa NP Poloniny. 

V rámci projektu Najnovšie poznatky z karpatoturistiky v aplikácii na regionálne školstvo 

v Prešovskom kraji bola uzavretá Rámcová dohoda o vytvorení siete pracovísk medzi našou 

základnou školou a Ústavom regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity. V rámci 

tejto dohody sa ţiaci zaujímajúci sa o problematiku rusínskeho jazyka zúčastňujú rôznych akcií 

realizovaných týmto projektom. 

Na zabezpečenie výberu a prípravy športovo talentovanej mládeţe škola uzatvorila 

zmluvu so Slovenským zápasníckym zväzom   a zápasníckym klubom Slávia Snina. 

Kaţdoročne spolupracujeme s PPP v Snine a RÚVZ so sídlom v Humennom, ktorí 

ponúkajú prednášky pre ţiakov a rodičov. 

Na dobrej úrovni je aj spolupráca s VVS a. s. Košice, v rámci ktorej sa ţiaci našej školy 

zúčastňujú na výchovno-vzdelávacích exkurziách na úpravňu vody v Stakčíne a vodárenskú 

nádrţ Starina 

V súlade so Zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a v súlade 

s ustanovením § 9 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z. z., ktorou sa určujú 
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podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zloţení, o ich 

organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení sa Rada školy pri Základne škole 

s materskou školou skladá z  11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. 

Členmi rady školy sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden zvolený 

zástupca ostatných zamestnancov školy, štyria zvolení zástupcovia rodičov, traja delegovaní 

zástupcovia zriaďovateľa, delegovaný zástupca inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá 

sa podieľa na výchove a vzdelávaní. (§ 25, ods. 5). Keďţe súčasťou základnej školy je aj 

materská škola je členom rady školy aj zvolený zástupca rodičov detí materskej školy a zvolený 

zástupca pedagogických zamestnancov  materskej školy (§ 25, ods. 7). Rada školy zasadá podľa 

plánu zasadnutí, spravidla 4 - krát ročne. 

Schôdze ZRPŠ sú organizované spravidla 2 – krát ročne: jesenná plenárna schôdza ZRPŠ 

a Deň otvorených dverí v apríli formou triednych aktívov.  Na plenárnej schôdzi sú rodičia 

oboznámení so Školským poriadkom, Vnútorným poriadkom školy a Správou o výchovno-

vzdelávacích výsledkoch školy. Zákonní zástupcovia ţiakov kaţdoročne schvaľujú príspevok do 

rodičovského fondu, sú oboznámení so správou o čerpaní finančných prostriedkov rodičovského 

fondu a následne schváleným návrhom čerpania finančných prostriedkov v aktuálnom školskom 

roku. 

Na triednych schôdzach sú rodičia informovaní o dosahovaných výchovných a 

vyučovacích výsledkoch ţiakov a riešia sa aktuálne problémy školy a problémy pri výchove detí. 

V januári sú organizované triedne schôdze pre rodičov ţiakov 1. a 9. ročníka.  

Rodičovská rada riadi činnosť ZRPŠ. Tvoria ju zvolení zástupcovia rodičov ţiakov 

v kaţdom ročníku. Funkčné obdobie rodičovskej rady je dva roky. 
 

6. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

Budova základnej školy bola odovzdaná do prevádzky v roku 1959. Komplex sa skladá zo 

starej budovy základnej školy s telocvičňou a novšej prístavby ŠJ.  

 V škole sa nachádza 15 tried  a 9 odborných učební. Škola má zriadené a vyuţíva tieto 

odborné učebne: telocvičňu, posilňovňu, odbornú učebňu pre vyučovanie matematiky a fyziky, 

odbornú učebňu pre vyučovanie chémie a prírodopisu, 2 počítačové učebne s interaktívnymi 

tabuľami, dataprojektormi,  softvérovým vybavením, školské dielne, školskú kuchynka pre 

vyučovanie špecifickej prípravy dievčat, školskú kniţnicu a spoločenskú miestnosť s kapacitou 

150 miest na sedenie. 6 tried je vybavených interaktívnou tabuľou s dataprojektorom a počítačom 

pre učiteľa s pripojením na internet. Všetky učebne umoţňujú plne realizovať učebné osnovy 

a zvolené učebné varianty.  

Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a 

vymieňať za modernejšie, časť z vybavenia kabinetných zbierok pochádza ešte z prvotného 

vybavenia školy.  

Škola má zabezpečený bezbariérový prístup, úpravy tried a hygienických zariadení pre 

potreby ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Počas školského roka sme doplnili veľké mnoţstvo moderných učebných pomôcok, čo 

umoţnilo tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. 

Za budovou školy bolo vybudované viacúčelové ihrisko s umelým povrchom, ktoré môţu 

vyuţívať nielen ţiaci našej školy, ale aj široká verejnosť 
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7. Škola ako životný priestor 

 Ţivot v škole prebieha v príjemnom, upravenom a estetickom prostredí tried, učební a 

chodieb s aktuálnou výzdobou. Súčasťou školy je rozľahlý školský dvor s rozsiahlou trávnatou 

plochou športového areálu. Súčasťou školy je viacúčelové ihrisko, ktoré vyuţívajú ţiaci školy 

nielen v rámci hodín telesnej výchovy, ale aj záujmového vzdelávania. 

 Priateľská atmosféra, emocionálne bezpečie, dobré medziľudské vzťahy podporujú 

osobnostný rozvoj ţiaka. Učitelia tejto školy majú záujem naučiť pomáhať kaţdému ţiakovi 

hľadať vlastnú cestu k ţivotnej spokojnosti zaloţenej na dobrých vzťahoch k sebe samému a k 

ďalším ľuďom.  

Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záleţitosťou. Snaţíme sa preto, 

aby škola bola nielen miestom poskytujúcim ţiakom nové vedomosti, ale aj miestom, v ktorom 

sa ţiaci cítia bezpečne, v ktorom môţu rozvíjať nielen kognitívnu, ale aj emocionálnu stránku 

svojej osobnosti. 

Ţivot školy sa riadi Plánom práce školy, Vnútorným poriadkom školy a Školským 

poriadkom, ktorý predpokladá vytvorenie podmienok pre dobré vzťahy medzi pedagógmi 

a ţiakmi. Ţiaci sú vedení k dodrţiavaniu pravidiel medziľudských vzťahov, dbá sa na ich 

kultivované vystupovanie a správanie vo vzájomnom vzťahu, ale i k dospelým, vytvára sa 

priestor pre individuálny rast osobnosti ţiaka, demokratizáciu a humanizáciu 

výchovnovzdelávacieho procesu a úctu k človeku.  

Vzájomné vzťahy sa snaţíme udrţiavať na báze partnerstva, dôvery, náklonnosti a 

vzájomného rešpektovania. 
 

8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

Nevyhnutnosťou pre realizáciu Školského vzdelávacieho programu je zabezpečenie 

vhodnej štruktúry pracovného reţimu a odpočinku ţiakov a učiteľov, vhodného reţimu 

vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia tried a ostatných priestorov 

školy podľa platných noriem – odpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, 

hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku. 

Dôleţitý je vhodný stravovací a pitný reţim ţiakov (podľa vekových a individuálnych potrieb 

ţiakov). Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručíme aktívnou ochranou ţiakov pred úrazmi, 

dostupnosťou prvej pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na lekára, či 

iných špecialistov. Nevyhnutné je dodrţiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a pouţívanie 

iných škodlivín v škole a okolí a výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí 

vyuţívaných priestorov a pravidelná kontrola z hľadiska bezpečnosti.   

Kaţdý zamestnanec je s pravidlami na zaistenie BOZP preukázateľne oboznámený. 

Pravidelne kaţdé dva roky prebieha školenie BOZP a školenie odbornej prípravy OPP pre 

všetkých zamestnancov školy v zmysle platnej legislatívy. 

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poţiarnej ochrany a hygieny práce 

je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu ne škole. V priestoroch, v ktorých 

prebieha organizovaná činnosť ţiakov (v triedach, odborných učebniach, telocvični, 

v spoločenskej miestnosti, v celej budove školy) máme vytvorené podmienky na zaistenie 

bezpečnosti a hygieny práce. Triedni učitelia oboznamujú ţiakov so zásadami  bezpečného 

správania  a ochrany zdravia pri práci na  vţdy začiatku školského roka poučením s písomným 

záznamom.  
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Vo výchovno-vzdelávacom procese výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

vychádza z platných právnych predpisov - zákonov, vykonávacích vládnych nariadení, vyhlášok 

a noriem. 

Jednotlivé revízie a odborné prehliadky sú vykonávané v súlade s právnymi predpismi 

a spracovaným harmonogramom odborných prehliadok. Prípadne zistené nedostatky sa postupne 

odstraňujú.  

Na zvýšenie bezpečnosti zdravia a ochrany majetku ţiakov a školy je v priestoroch školy 

nainštalovaný kamerový systém. 
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II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

Základná škola v Stakčíne je plnoorganizovanou školou so všetkými ročníkmi. Výchovu 

a vzdelávanie deťom na základnej škole v Stakčíne poskytujú kvalifikovaní pedagogickí 

zamestnanci.  

Cieľom výchovy a vzdelávania bude celkový rozvoj  ţiaka pri rešpektovaní jeho 

jedinečnosti, príprava ţiaka na ţivot v 21. storočí a vytvorenie kladne pôsobiacej klímy, ktorá 

prirodzenou cestou vedie k autoevalvácii. Škola sa tak stane učiacou sa inštitúciou, otvorenou 

svojim klientom a bude schopná trvalo zlepšovať svoje pracovné výsledky.  

Koncepčné zámery školy: 

1. príprava ţiakov pre ţivot v 21. storočí, 

2. vychádzať z tradície školy a skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a výchovné 

pôsobenie školy, 

3. vyuţívať silné stránky školy a budovať ju v smere zvyšovania kvality ponuky, v ktorej 

vzdelávanie bude súčasťou výchovy, pričom nositeľmi zmien budú učitelia, podporovaní 

rodičovskou verejnosťou, a priateľmi školy, 

4. zabezpečiť vysokú odbornosť pedagogického kolektívu a vytvoriť efektívne pôsobiace 

motivačné prostredie, 

5. napriek demografickým prognózam a konkurenčnému prostrediu stabilizovať 

v nasledujúcich rokoch počet ţiakov školy, 

6. budovať školu ako otvorený systém schopný počúvať hlasy zvonku a efektívne 

komunikovať s vonkajším prostredím, 

7. inovovať edukačný proces zavedením IKT.  

 

V súlade s koncepčnými zámermi školy zamerať sa na rozvoj: 

 sociálnych vzťahov, komunikatívnych zručností v spoločenskovedných predmetoch, 

empirické učenie, dôraz klásť na citovú výchovu a rozvoj morálno-vôľových vlastností, 

vyuţitie internetu v pedagogickom procese 

 zabezpečiť prechod z memorovania získaných informácií  z pasívneho prijímania učiva na 

aktívne vyhľadávanie informácií a ich praktické vyuţitie vo vyučovacom procese, 

 vytvárať podmienky na kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prípravu ţiakov, 

 vytvárať podmienky na ochranu ţiakov pred negatívnymi vplyvmi spoločnosti, 

Vzdelávací program školy je vhodný aj pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, t. j. pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením, pre ţiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a ţiakov s nadaním.  

Aktivity školy v edukačnom procese, ale i mimoškolskej činnosti sú nasmerované na splnenie 

nasledovných cieľov: 

 chceme byť školou so svojou históriou a budúcnosťou, ktorá bude mať pevné základy 

postavené na demokratických zásadách a princípoch, 

 veľký dôraz kladieme na kvalitu edukačného procesu, 

 prvoradou prioritou pre vzdelávanie je, aby ţiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti, 

aby ich vedeli správne pouţiť, aby sa rozvíjali kľúčové spôsobilosti, 
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 v popredí nášho záujmu sú ţiaci komunikatívni, flexibilní, tvoriví, ţiaci, ktorí budú vedieť 

vyhľadávať informácie, ţiaci, ktorí budú vedieť prezentovať svoju prácu, 

 v popredí nášho záujmu je náš ţiak, v ktorého prospech pracuje tím pedagógov 

i nepedagogických zamestnancov, 

 úspešnosť ţiaka v ďalšom štúdiu i uplatnenie na trhu práce povaţujeme za základný 

ukazovateľ našej práce, 

 našim cieľom je poskytnúť všetkým ţiakom rovnakú šancu v prístupe k záujmovému 

vzdelávaniu a mimoškolským aktivitám, 

 sme a naďalej chceme byť školou otvorenou pre ţiakov i verejnosť, 

 veľký dôraz kladieme na zdravý vývoj, bezpečnosť, ekológiu vonkajšieho i vnútorného 

prostredia, 

 hľadáme moţností, ale aj čerpáme skúseností zapájaním sa do rôznych aktivít a projektov, 

ktoré by mohli prispieť k skvalitneniu našej ponuky. 
 

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

Škola umoţní všetkým ţiakom: 

1. Hladký a plynulý prechod z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na 

školské vzdelávanie prostredníctvom stimulovania  poznávacej zvedavosti detí, 

vychádzajúcej z ich osobného poznania a vlastných skúseností, 

2. moţnosť rozvíjať si potrebu vyjadrovať sa a realizovať sa prostredníctvom slov, pohybov, 

piesní a obrazov, čo je základom pre rozvoj gramotnosti, 

3. získať a rozvíjať kľúčové kompetencie na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná,  

4. pracovať v priateľskej a ústretovej klíme, podnecujúcej ţiakov k činnostiam poznávania, 

konania, hodnotenia a dorozumievania sa i porozumeniu si, 

5. vytvoriť základ pre niţšie sekundárne vzdelávanie prirodzeným začleňovaním 

integratívnych predmetových prvkov. 

 

Hlavné ciele primárneho vzdelávania: 

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových 

spôsobilostí (kompetencií) ţiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom 

nasledujúcich cieľov: 

1. poskytnúť ţiakom bohaté moţnosti vedeného skúmania ich najbliţšieho kultúrneho a 

prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať 

svoje okolie, 

2. umoţniť ţiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové moţnosti a osvojiť si 

základy spôsobilosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého,  

3. podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti ţiakov kriticky a tvorivo myslieť 

prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením 

problémov, 

4. vyváţene rozvíjať u ţiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť 

(vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie, 

5. podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene 

vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a 
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citlivosť k spoluţiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu 

kultúrnemu a prírodnému okoliu, 

6. viesť ţiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, 

7. naučiť ţiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť 

zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať. 
 

Ďalšie ciele primárneho vzdelávania: 

1. Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave ţiakov na ţivot, ktorý od nich 

vyţaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. 

2. Rozvíjať u ţiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť a iniciatívne 

konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie. 

3. Naučiť ţiakov tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a 

byť schopní celoţivotne sa vzdelávať. 

4. Umoţniť ţiakom zaţívať úspech a viesť ich k tomu, ţe aj chyby a ich odstraňovanie 

napomáhajú k jeho rozvoju. 

5. Zabezpečiť kvalitnú prípravu ţiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na moţnosti školy, 

so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých ţiakov. 

6. Zvýšiť gramotnosť ţiakov v oblasti IKT 

7. Zabezpečiť podmienky na vzdelávanie ţiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami tak, 

aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. 

8. Formovať u ţiakov tvorivý ţivotný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, 

sociálne cítenie a hodnotové orientácie. 

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 

Základná škola v Stakčíne je plnoorganizovanou školou so všetkými ročníkmi. Výchovu 

a vzdelávanie ţiakom školy poskytujú   kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci. Doterajšie 

prieskumy demografického vývoja naznačujú pokles počtu narodených detí. Tento fakt sa môţe 

v blízkej budúcnosti stať existenčným problémom našej školy.  Školu navštevujú prevaţne ţiaci 

z obce, ostatní dochádzajú z okolitých obcí, patriacich do spoločného školského obvodu. Počet 

dochádzajúcich ţiakov kaţdoročne klesá. 

 Pri stanovení koncepcie školy je potrebné vţdy citlivo zváţiť potreby, záujmy, priania ţiakov a 

rodičov na jednej strane a poslanie, ciele, záujmy a funkcie základnej školy na strane druhej s 

prihliadnutím na nové princípy, priority a zásady vzdelávania. Chceme dosiahnuť, aby ţiak, ktorý 

získa vzdelanie poskytované našou školou, bol dobrý (čestný, morálny, charakterný), múdry 

(vzdelaný, tvorivý), aktívny (samostatný, pracovitý, iniciatívny) a šťastný (vyrovnaný, zdravý) 

človek. Tieto aspekty chceme zahrnúť v rozvojovom programe školy.  

 

V súlade s koncepčnými zámermi školy je naším cieľom: 

1. zmena školy na humanisticko-tvorivú, orientovanú nielen na odovzdávanie informácií a 

prípravu na povolanie, ale na rozvoj integrity, vysokú úroveň vzdelanosti a mimoškolskú 

výchovu. 

2. premeniť tradičnú školu na modernú školu tretieho tisícročia a pripraviť ţiakov na ţivot a 

prácu v celosvetovej informačnej spoločnosti. 
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Poloha našej školy v blízkosti NP Poloniny a vodnej nádrţe Starina predurčujú environmentálne 

a regionálne zameranie výchovno-vzdelávacieho procesu. Aktívne spolupracujeme so Správou 

NP Poloniny, dvakrát sme sa úspešne  zapojili do Enviroprojektu. Uţ niekoľko rokov sa nám darí 

rozvíjať v deťoch aktívny záujem o prostredie, v ktorom ţijú. Ţiaci sa ho učia spoznávať a 

chrániť ho. 

Cieľom a poslaním našej školy do ďalších rokov je rozvoj a postupný prechod tradičnej školy na 

školu moderného typu s novými metódami a formami práce najmä v oblasti výučby 

prírodovedných predmetov a cudzieho jazyka. 

Chceme byť školou, ktorá bude príťaţlivá pre deti aj ich rodičov, ktorá poskytuje svojim ţiakom 

základné vzdelávanie v rámci celoţivotného vzdelávania, ktorá pripravuje ţiakov pre ďalšie 

štúdium i pre ţivot v novej otvorenej Európe a zabezpečuje ich osobnostný rast, perspektívnou 

pre svojich zamestnancov, kde budú učitelia motivovaní k svojmu ďalšiemu profesijnému rastu.  
 

Stupeň vzdelania  - ISCED 1 

Primárne vzdelanie získa ţiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu 

ostatného ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní 1. stupňa 

je vysvedčenie. Absolvent programu primárneho vzdelávania plynulo pokračuje na 

nadväzujúcom stupni niţšieho sekundárneho vzdelávania, výnimočne v niţších ročníkoch 

gymnázia. 

3. Profil absolventa 

Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, 

prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti, ktoré sa budú postupne rozvíjať v rámci 

niţšieho stredného stupňa vzdelávania.  

Na veku primeranej úrovni disponuje nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami:  

- pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa;  

- vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku;  

- rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáţe ich pouţívať;  

- vyuţíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v 

kaţdodenných situáciách;  

- vie pouţívať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná riziká 

spojené s vyuţívaním internetu a médií;  

- získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami;  

- dokáţe aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej činnosti, 

v starostlivosti o seba a druhých;  

- rozpozná v škole a vo svojom najbliţšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách 

a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností;  

- váţi si seba i druhých, dokáţe ústretovo komunikovať a spolupracovať;  

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám;  

- má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorými sa 

stretáva vo svojom ţivote;  
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- dokáţe byť tolerantný, snaţí sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, tradície, 

spôsob ţivota;  

- uvedomuje si, ţe má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných.  

K rozvoju kompetencií prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, 

podnetné sociálno-emočné prostredie školy, rôzne aktivity uskutočňované v škole, ale aj v 

mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti. 

4. Pedagogické stratégie 

Pri usmerňovaní ţiakov na vyučovaní a učení je dôleţitý výber vyučovacích metód, zásad, 

či organizačných foriem. Z vyučovacích metód budeme vyuţívať predovšetkým hrové formy, 

záţitkové učenie, striedanie metód a foriem práce primerané veku,  rozhovory, dramatizáciu, 

dialóg a diskusiu, nastolenie problému, modelové situácie,  prácu s textom a s obrázkami. Pre 

udrţanie pozornosti ţiakov budeme  uplatňovať variabilné motivačné postupy. Ţiakom vytvoríme 

priestor na tvorivosť a sebarealizáciu, aktivitu, iniciatívu, samostatnosť a rozvoj komunikačných 

zručností. Vo vyučovacích predmetoch budeme naďalej aktívne vyuţívať medzipredmetové 

vzťahy, prvky environmentálnej výchovy, či výchovy k manţelstvu a rodičovstvu.  

Pri rozvíjaní kľúčových spôsobilostí  v rámci edukačného procesu sa budeme snaţiť 

vyuţívať rôzne formy vyučovania (skupinové vyučovanie, individuálne, integrované, vyučovanie 

v rôznom prostredí, exkurzie a športové aktivity). Veľký dôraz budeme klásť na vyuţitie 

nenásilných foriem učenia, ktoré by pomáhali ţiakom osvojiť si základné etické normy 

a emocionálne sa s nimi stotoţniť. K najvyuţívanejším formám bude patriť aj práca v dvojiciach 

a vo väčších skupinách, čím sa môţe vytvárať priestor na rozvoj sociálnych vzťahov. 

Vo vyučovaní sa budeme snaţiť uplatňovať rôzne motivačné materiály (pracovné listy, 

obrázkový materiál, rozprávkové knihy, texty, výkresy a pastelky, spoločenské hry, fotografie, 

bábky, loptičky, makety, fotografie, hračky, hudobné nahrávky, nástenky a pod. Pomôcky bude 

potrebné vhodne voliť vo vzťahu k vyučovacej téme a veku ţiakov a vo výchovno-

vzdelávacom procese aktuálne vyuţiť.  

Na priame pozorovanie a poznávanie prírodného, kultúrneho a spoločenského prostredia a 

jeho histórie vyuţijeme vychádzky, výlety a exkurzie, ktoré sa kaţdoročne organizujú v súlade 

s plánom práce školy.  

Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, diskusie, samostatné a tímové 

projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov, praktickú výučbu. Dôraz 

je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie.  

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

samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. 

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín ţiakov so slabšími 

vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností.  

Zamestnanci CPPPPaP a CŠPPaP v Snine poskytnú odbornú pomoc ţiakom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy. 

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

environmentálnej výchovy budujeme správny hodnotový systém detí, usmerňujeme škodlivé 

správanie a vytvárame zdravý ţivotný štýl,  ukazujeme ţiakom, aká je ochrana prírody dôleţitá. 

Zapájame ţiakov do čistoty interiéru a exteriéru školy. 

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

Napriek tomu, ţe s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu 
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a uţívaniu alkoholických nápojov prostredníctvom  koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich 

účelným vyuţívaním voľného času i vlastným príkladom. Kaţdoročne organizujeme odpútavacie 

aktivity pre ţiakov zamerané na „Týţdeň boja proti drogám“ „Medzinárodný deň bez tabaku“ 

„Svetový deň boja proti drogám“. 

Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej moţnej 

miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu ţiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. 

Dôleţitým odporúčaním do budúceho obdobia  je pre nás potreba orientácie na pozitívne 

hodnotenie ţiakov, najmä slaboprospievajúcich ţiakov, pre zvýšenie ich vnútornej motivácie. 
 

5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

Ţiaci so špeciálno-pedagogickými potrebami a ţiaci so sociálne znevýhodneného prostredia sa 

vzdelávajú v beţnej triede základnej školy. Majú vytvorené podmienky k tomu, aby mali 

rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobností ako aj 

dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti. Nemáme 

zatiaľ zrealizované ţiadne priestorové úpravy pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením.  

Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie ţiaka so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v beţnej triede 

základnej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania ţiaka podľa jeho 

špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje: 

- základné informácie o ţiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces; 

- poţiadavky na úpravu prostredia školy a triedy; 

- modifikáciu učebného plánu a učebných osnov; 

- aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov; 

- špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov ţiaka; 

- špecifiká organizácie a foriem vzdelávania; 

- poţiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok  

- zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, 

psychológa, logopéda a iných. 

Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby 

zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho ţiaka. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny  učiteľ v spolupráci so 

špeciálnym pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa 

potreby a so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 

Ak je ţiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebné prispôsobiť 

obsah a formy vzdelávania v jednom alebo viacerých vyučovacích predmetoch, vypracuje 

vyučujúci daného predmetu v spolupráci so špeciálnym pedagógom ako súčasť individuálneho 

vzdelávacieho programu Úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu. Jedná sa o úpravu  

obsahu vzdelávania ţiaka, t. j. vychádza sa z učebných osnov predmetu. Vyučujúci učiteľ 

v spolupráci so špeciálnym pedagógom vypracuje postupnosť krokov pri preberaní učiva 

príslušného predmetu. Úprava učebných osnov predmetu, ktorá je súčasťou individuálneho 

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

nemôţe postupovať podľa učebných osnov daného ročníka.  
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Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môţe upravovať 

a doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb ţiaka.  Úpravy 

výchovno-vzdelávacieho programu sú výsledkom odborných konzultácií všetkých 

zainteresovaných odborníkov a oboznamuje sa s nimi aj zákonný zástupca ţiaka. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ, 

špeciálny pedagóg a zákonný zástupca ţiaka.  

Pri hodnotení učebných výsledkov týchto ţiakov postupujeme podľa Metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu ţiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami v beţných základných 

školách, ktoré schválilo MŠ SR pod č. 6164/96-153 s účinnosťou od 1.1.1997. 

Najväčšiu skupinu ţiakov so sociálne znevýhodneného prostredia tvoria ţiaci 

pochádzajúci z rómskych rodín. Ich najčastejším problémom je absencia domácej prípravy, 

nezáujem zo strany rodičov o vzdelávanie svojich detí. Rodičia so školou nespolupracujú. Preto 

sa v budúcnosti chceme zamerať na tieto oblasti: 

- realizovať celodenný výchovný systém s moţnosťou zmysluplného trávenia voľného času 

a pomoci pri príprave na vyučovanie,  

- vytvoriť edukačné prostredie rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové špecifiká detí zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, 

- zohľadňovať sociálne a kultúrne prostredie a potreby detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, 

- realizovať  programy orientované na zlepšenie spolupráce rodičov predovšetkým 

rómskych detí so základnou školou, 

- zabezpečiť spoluprácu s neformálnymi komunitnými centrami. 

6. Začlenenie prierezových tém 

Prierezové témy sa prelínajú vzdelávacími oblasťami. Odráţajú aktuálne problémy súčasnosti, sú 

určitým návodom na ich prevenciu a riešenie, ale zároveň slúţia aj na prehĺbenie základného 

učiva, zdôraznenie aplikačného charakteru, majú prispieť k tomu, aby si ţiaci rozšírili svoj 

rozhľad, osvojili si určité postoje, hodnoty, rozhodovanie. Prepájajú rôzne oblasti základného 

učiva a pozitívne ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania ţiakových kľúčových kompetencií. 

Môţu sa vyučovať 

1. ako integrovaná súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania 

2. ako samostatné učebné predmety v rámci voliteľných hodín a rozširujúcich hodín 

3. formou kurzu 

Na úrovni primárneho vzdelávania sa zavádzajú prierezové témy:  

1. Osobnostný a sociálny rozvoj 

2. Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

3. Environmentálna výchova 

4. Mediálna výchova 

5. Multikultúrna výchova 

6. Regionálna výchova a ľudová kultúra 

7. Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

8. Ochrana života a zdravia 
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Osobnostný a sociálny rozvoj 

Hlavným cieľom prierezovej témy Osobnostný a sociálny rozvoj je rozvíjať osobnosť ţiakov 

predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt. Prostredníctvom nej sa zároveň s vedomostným 

rozvojom ţiakov cielene rozvíjajú aj ich osobné a sociálne kompetencie. Umoţňuje ţiakom 

rozmýšľať o sebe, o svojom ţivote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti. Vedie ich k 

uplatňovaniu svojich práv a tieţ k rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných. Usmerňuje 

ich v tom, ako chrániť svoje zdravie a odolávať rizikám. Pri správnom uplatňovaní významne 

prispieva k pozitívnej sociálnej klíme školy a dobrým vzťahom medzi pedagógmi a ţiakmi.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby ţiak:  

- porozumel sebe a iným;  

- optimálne usmerňoval vlastné správanie a prejavovanie emócií;  

- uprednostňoval priateľské vzťahy v triede i mimo nej;  

- osvojil si, vyuţíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce;  

- nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania 

svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce;  

- získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií;  

- rešpektoval rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov;  

- uprednostňoval základné princípy zdravého ţivotného štýlu a nerizikového správania vo 

svojom ţivote.  

Túto prierezovú tému môţeme prirodzene začleniť napr. v  predmete etická výchova v týchto 

tematických celkoch:  

- v 1. ročníku: Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov, Prvky prosociálneho 

správania, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta, Pozitívne hodnotenie iných, Naša rodina  

- v 2. ročníku: Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov, Vyjadrovanie citov, Naša 

trieda  

- v 3. ročníku: Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov, Empatia, Riešenie konfliktov, 

Pomoc darovanie, delenie sa 

- v 4. ročníku: Sociálne postoje a zručnosti medziľudských vzťahov, Reálne a zobrazené 

vzory, Rozvoj tvorivosti a iniciatívy 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Dôleţitou súčasťou osobnostného rozvoja ţiakov na 1. stupni je príprava na zodpovedné 

medziľudské vzťahy, manţelstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti 

partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Pri 

realizácii tém je nevyhnutné vychádzať zo ţivotnej reality ţiakov v konkrétnej triede, ich veku, 

zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga. Škola môţe vyuţiť 

aj pomoc alebo sluţby relevantných odborníkov.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) ţiak:  

- osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré 

ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;  

- získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských 

vzťahov;  
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- uprednostňoval základné princípy zdravého ţivotného štýlu a nerizikového správania vo 

svojom (kaţdodennom) ţivote. 

Obsah tejto prierezovej témy implementujeme najmä do predmetov prvouka, prírodoveda 

slovenský jazyk a náboženská výchova. Nosnými tematickými celkami sú: Zásady zdravého 

ţivota, Výchova v rodine, Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie 

a správanie človeka, Rovnoprávnosť pohlaví, Vznik a vývoj ľudského jedinca, Zmeny 

v organizme dieťaťa v období puberty. 

Environmentálna výchova 

Environmentálna výchova sa prelína všetkými predmetmi, ale najmä prvoukou, prírodovedou, 

vlastivedou, pracovným vyučovaním a etickou výchovou. Umoţňuje ţiakom získať vedomosti, 

zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu ţivotného prostredia, ktoré sú dôleţité pre 

trvalo udrţateľný ţivot na Zemi. Vedie ich na veku primeranej úrovni ku komplexnému 

pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, organizmov a ţivotného prostredia. Dôleţité je, aby 

ţiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môţu pomáhať ţivotnému prostrediu 

jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať 

kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie a pod.. 

Organizačne túto prierezovú tému začleníme do predmetov a tematických celkov: 

Prvouka 1. ročník: Kráľovstvo ţivota, Kráľovstvo sveta, Kráľovstvo ţivočíchov, Kráľovstvo 

rastlín 

Prvouka 2. ročník: Krajina v okolí obce, Kostra, svaly, Záchrana ľudského ţivota, Pôdam Pôda 

a jej úrodnosť, Rast a vývin ţivočíchov, Ţivočíšne spoločenstvá, Ţivotné prostredie rastlín 

Prírodoveda 3. ročník: Rastliny – súčasť prírody, Človek ako súčasť prírody, Ţivočíchy – súčasť 

prírody, Spoločenstvo – základ ţivota v prírode,  

Prírodoveda 4. ročník: Veci okolo nás, Rastliny – súčasť prírody, Človek ako súčasť prírody, 

Ţivočíchy – súčasť prírody, Spoločenstvo – základ ţivota v prírode,  

Vlastiveda 3. ročník: Ako sa vyznať vo svojom okolí, Objavujeme Slovensko  

Vlastiveda 4. ročník: Mestá a dediny, Cestujeme, Ako pretvárame krajinu, V súlade s prírodou.  

 

Mediálna výchova 

Médiá predstavujú významný faktor, ktorý vplýva na vývin osobnosti a socializáciu detí. Stali sa 

integrálnou súčasťou ich ţivota, pričom si neuvedomujú dostatočne ich vplyv. Hlavným cieľom 

Mediálnej výchovy je poloţiť základy mediálnej gramotnosti ţiakov a postupne zvyšovať 

úroveň schopností kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu 

mediálnych obsahov. Mediálna výchova dáva ţiakom príleţitosť a priestor na základnú orientáciu 

v mediálnom svete, osvojenie si stratégií zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, ako aj 

osvojenie si kritického a bezpečného prístupu pri ich vyuţívaní na veku primeranej úrovni. 

Dôleţitou úlohou mediálnej výchovy na 1. stupni je vychádzať z bezprostredných skúseností 

ţiakov s médiami a vytvoriť pre ţiakov príleţitosti na ich spracovanie.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) ţiak:  

- uvedomil význam a vplyv médií vo svojom ţivote a v spoločnosti;  

- pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva vyuţívania, vplyvu médií a ich produktov;  

- osvojil zodpovedný prístup pri vyuţívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných 

mediálnych produktov;  
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- nadobudol základy zručností potrebných na vyuţívanie médií.  

Organizačne túto prierezovú tému začleníme najmä do vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia. 

V rámci jazykovej zloţky sa ţiak stretáva s pojmami ako krátka správa SMS, e-mail, plagát, 

inzerát, reklama, vizitka, interview, komunikácia a diskusia. Na hodinách literatúry súčasťou 

obsahu je filmová a televízna rozprávka, rozhlasová hra alebo film. 

 

Multikultúrna výchova 
 

Ţiaci sú kaţdodenne vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a dostávajú sa do kontaktu s 

príslušníkmi rôznych kultúr. Prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných kultúr, histórie, 

zvykov a tradícií sa naučia rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a dokáţu s ich príslušníkmi 

konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Pri realizácii Multikultúrnej výchovy sa odporúča 

vyuţívať také didaktické postupy a metódy, ktoré neučia stierať medzikultúrne rozdiely, ale 

pochopiť ich a akceptovať, ako aj rešpektovať ľudské práva.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby ţiak:  

- rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti;  

- spoznával rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry;  

- akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;  

- uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí.  

Multikultúrnu výchovu môţeme prirodzene začleniť napr.:  

- do výučby predmetu anglický jazyk – poznávame ţivot, kultúru a jazyk krajiny  

- do výučby predmetu prvouka v 1. ročníku pri téme Moje kráľovstvo, v 2. ročníku 

v témach Dopravné prostriedky, Bezpečnosť na ceste a Ako nezablúdiť,   

- do výučby predmetu vlastiveda v 3. aţ 4. ročníku v tematickom celku Predvianočný čas, 

Vianoce, Traja králi, Zvyky a tradície na jar, Veľká noc 

- do výučby predmetu slovenský jazyk pri čítaní textov v 2. aţ 4. ročníku (pranostiky, 

hádanky, príslovia, porekadlá), kde spoznávame zvyky a tradície nášho národa a 

porovnávame ich so zvykmi iných národov.  

 

Regionálna výchova a ľudová kultúra 

 

Prierezová téma Regionálna výchova a ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou témou 

Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá ţivým a hodnotným 

hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Poznanie svojho regiónu, jeho 

kultúrneho a prírodného bohatstva prispieva k formovaniu kultúrnej identity a postupnému 

rozvíjaniu historického vedomia ţiakov. Regionálna výchova a ľudová kultúra bude začlenená do 

obsahu všetkých povinných predmetov, najmä prvouky, prírodovedy, vlastivedy, slovenského 

jazyka a literatúry, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy a etickej výchovy. Vyuţijeme tieţ 

projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne a pod.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby ţiak:  

- rozširoval a rozvíjal svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách 

svojho regiónu;  

- vytváral si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine;  
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- rozvíjal svoju národnú a kultúrnu identitu.  

Túto tému môţeme nenásilnou formou začleniť napr.:  

- v predmete výtvarná výchova v 1. aţ 4. ročníku v tematickom celku Podnety tradičných 

remesiel  

- v predmete hudobná výchova nácvikom ľudových piesní v 1. aţ 4. ročníku  

- v predmete slovenský jazyk v 4. ročníku v tematickom celku Náuka o slove,  

Spoznávame nárečia na Slovensku, na hodinách čítania Spoznávame ľudové rozprávky a 

ľudové povesti v 1. aţ 4. ročníku, 

- v predmete prvouka v 1. ročníku v tematickom celku Kráľovstvo ţivočíchov, v 2. 

ročníku v témach  Krajina v okolí obce a Rok v kalendári 

- v predmete vlastiveda 3. ročníku v tematických celkoch Za tajomstvami prírody 

Slovenska, Naše starobylé pamiatky a ich krása, Cestujeme v čase, v 4. ročníku v 

tematických celkoch Cestujeme po Slovensku, Výlety po východnom Slovensku  

- v mimoškolskej výchove v krúţku tanečnom a čitateľskom 

- celodennými výletmi na konci školského roka zameranými na spoznávanie regiónov 

Slovenska  

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 
 

Zámerom Dopravnej výchovy – výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke je pripraviť ţiakov 

na bezpečný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov. Výučba sa uskutočňuje 

najmä v rámci predmetov prvouka a vlastiveda, v objekte školy, na detskom dopravnom ihrisku 

alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby ţiak:  

- pochopil funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 

právnymi predpismi na veku primeranej úrovni;  

- osvojil si zásady, nadobudol spôsobilosti a praktické zručnosti bezpečného pohybu v 

cestnej premávke (chôdza, jazda na bicykli...);  

- pochopil význam technického stavu a údrţby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 

premávke a prakticky zvládol základné úlohy údrţby bicykla;  

- uvedomil si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky.  

Dopravnú výchovu zabezpečíme formou kurzu na konci školského roka (DDI Onder Sobrance), 

aby sme ţiakov naučili bezpečne sa správať na cestách a ako integrovanú súčasť predmetov 

prvouka (1. ročník: Cesta do školy), prírodoveda (3. ročník: Prečo má bicykel pedále), vlastiveda 

(2. ročník: Cesta po chodníku a po vozovke, Prechádzame kriţovatky, Bezpečná cesta do školy). 
 

Ochrana života a zdravia  

Zámerom prierezovej témy Ochrana života a zdravia je viesť ţiakov k ochrane svojho zdravia a 

ţivota, tieţ zdravia a ţivota iných ľudí prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, 

zručností v sebaochrane, poskytovania pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a ţivota. Na 

veku primeranej úrovni integruje postoje, vedomosti a zručnosti ţiakov zamerané na zdravý 

ţivotný štýl a ochranu ţivota a zdravia v mimoriadnych a nepredvídateľných situáciách.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby ţiak:  
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- rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce ţivot a zdravie;  

- osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane;  

- pochopil dôleţitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a ţivota;  

- vedel vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci;  

- osvojil si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode;  

- rozvíjal svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach.  

 Ţiakom sa v rámci tejto prierezovej témy poskytujú vedomosti a zručnosti k sebaochrane a 

poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia ţivota a zdravia napr.:  

- samostatnou organizačnou formou vyučovania didaktickými hrami, ktorých náplňou je 

civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode v rozsahu 2 dní v časovej 

dotácii 8 hodín. 

- prípravou a účasťou na súťaţiach so zdravotníckou tematikou  

- na hodinách prvouky v 1. ročníku  v tematickom celku Moje kráľovstvo, Kráľovstvo 

ţivota, Kráľovstvo sveta 

- na hodinách prvouky v 2. ročníku v tematickom celku Spoznávame človeka, 

prírodovedy v 3. ročníku v tematickom celku Ţivé organizmy, prírodovedy vo 4. 

ročníku v tematickom celku Podmienky ţivota na Zemi  

- formou besied. 

7. Finančná gramotnosť na primárnom stupni vzdelávania 

Finančná gramotnosť je schopnosť vyuţívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne 

riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoţivotné finančné zabezpečenie seba a 

svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, 

ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska. Finančná 

gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umoţňuje kaţdému jednotlivcovi 

efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie.  

Pre úspešnú realizáciu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti je najdôleţitejšie jej 

porozumenie. Učiteľ musí pochopiť čo finančná gramotnosť je, aby vedel správne rozhodnúť, 

ako ju bude vo vyučovaní realizovať a do ktorých predmetov ju začlení.  

Vzhľadom na to, ţe finančná gramotnosť má charakter prierezovej témy, predpokladom 

správneho začlenenia do vyučovacieho predmetu je úzka tímová spolupráca učiteľov.  

Vychádzajúc zo vzdelávacích podmienok školy, stupňa vedomostnej úrovne a potrieb ţiakov sme 

finančnú gramotnosť začlenili do jednotlivých vyučovacích predmetov s vyuţitím 

medzipredmetových vzťahov v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 

1.1, ktorú  schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 31. 

marca 2014 pod číslom 2014-2692/16076:12-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2014  

a Dodatkom  č. 1, ktorým sa mení Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej 

gramotnosti do ŠkVP základných škôl a stredných škôl pod číslom 2015-11787/66378:8-10E0, s 

účinnosťou od 1. septembra 2016, a bude sa vzťahovať na ţiakov uţ od prvého ročníka.  

Celkovo sú témy zoradené do siedmych vybraných kategórií finančnej gramotnosti – Človek vo 

sfére peňazí; Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí; Zabezpečenie peňazí pre 

uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca; Plánovanie a hospodárenie s peniazmi; 

Úver a dlh; Sporenie a investovanie; Riadenie rizika a poistenie.  
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Očakávania opisujú, akým spôsobom by mali ţiaci byť schopní aplikovať vedomosti a zručnosti 

pri kaţdodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach a odráţajú napredovanie v získavaní 

poznatkov, zručností a skúseností. 

1. Človek vo sfére peňazí  

Celková kompetencia: Posúdenie významu trvalých ţivotných hodnôt, zváţenie vplyvu peňazí na ich 

zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie ţivotných priorít a východísk zabezpečenia 

ţivotných potrieb. 

Čiastkové kompetencie Žiak je schopný: 

1. Vyhodnotiť trvalé ţivotné hodnoty a osvojiť si 

vzťah medzi ţivotnými potrebami a financiami 

ako prostriedku ich zabezpečenia. 

 Pomenovať základné ľudské potreby a 

základné ľudské hodnoty.  

 Opísať postavenie členov rodiny pri 

zabezpečovaní ţivotných potrieb.   

2. Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú 

súvislosť medzi bohatstvom a chudobou 

 

 Zhodnotiť svoje vlastné skúsenosti s prácami v 

domácnosti.  

 Rozlíšiť na príkladoch zo svojho okolia, čo 

znamená byť bohatý alebo chudobný.   

3. Osvojiť si, čo znamená ţiť hospodárne.  Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s 

vecami, hospodárneho správania sa vo svojom 

okolí ( domácnosť, škola, obec). 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí  

Celková kompetencia: Pouţívanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov v osobných 

financiách. 

Čiastkové kompetencie Žiak je schopný: 

1. Prevziať zodpovednosť za osobné finančné 

rozhodnutia. 

 Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich 

moţných dôsledkov. 

2. Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych 

zdrojov. 

 Uviesť príklady, prečo sa oplatí jednotlivcovi 

byť dobre finančne informovaný. Opísať zdroje 

finančných informácií.  

3. Posúdiť význam boja proti korupcii, ochrany 

proti praniu špinavých peňazí a ochrany 

finančných záujmov EÚ 

 Navrhnúť spôsoby riešenia situácií, v ktorých 

sa stretli s klamstvom, podvodom, nečestným 

správaním  

4. Prijímať finančné rozhodnutia zvaţovaním 

alternatív a dôsledkov 

 Zoradiť osobné ţelania/potreby podľa ich 

dôleţitosti.  

 Stanoviť si merateľné krátkodobé finančné 

ciele. 

5. Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných 

záleţitostiach 

 Uviesť jednoduché príklady, ako sa môţu 

osobné informácie dostať k nepovolaným 

osobám.  

 Opísať moţné dôsledky odhalenia vybraných 

osobných informácií. 

6. Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu  Uviesť príklady moţností na vrátenie výrobkov 
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spotrebiteľov. v miestnych obchodoch.  

 Jednoducho opísať základné práva 

spotrebiteľov. 

 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca 

Celková kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní ţivotných potrieb jednotlivca a 

rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.  

Čiastkové kompetencie Žiak je schopný: 

1. Poznať a harmonizovať osobné, rodinné, 

spoločenské potreby. 

 Pomenovať osobné a rodinné potreby. 

 

2. Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady 

z hľadiska uspokojovania ţivotných potrieb a 

základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti 

 Opísať vzťah povolanie – zamestnanie.  

 Vysvetliť príklady úspešnosti a neúspešnosti 

človeka v ţivote vo všeobecnosti. 

3. Identifikovať zdroje osobných príjmov.  Opísať svoju predstavu, čo sú osobné príjmy 

človeka.  

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi  

Celková kompetencia: Organizovanie osobných financií a pouţívanie rozpočtu na riadenie hotovosti. 

Čiastkové kompetencie Žiak je schopný: 

1. Vypracovať osobný finančný plán.  Roztriediť výdavky na domácnosť a príjmy v 

domácnosti. 

2. Popísať spôsob pouţívania rôznych metód 

platenia. 

 Opísať, za čo všetko rodičia v domácnosti 

platia.  

 Vysvetliť pouţívanie peňazí v beţných 

situáciách (hotovostná a bezhotovostná forma 

peňazí) 

3. Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri 

zodpovednom rozhodovaní o nákupe. 

 Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch 

rôznych obchodoch.  

 Uplatniť zodpovedné rozhodovanie, primerané 

osobnému veku, pri nákupe. 

5. Zváţiť príspevky na darcovstvo a filantropiu.   Opísať na jednoduchých príkladoch význam 

vzájomnej pomoci a charitatívnych aktivít. 

5. Úver a dlh  

Celková kompetencia: Udrţanie výhodnosti, poţičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu. 

Čiastkové kompetencie Žiak je schopný: 

1. Identifikovať náklady a prínosy jednotlivých 

typov úverov. 

 Vymedziť situácie, kedy si človek predmety 

nakupuje a kedy si ich poţičiava.  

 Zdôvodniť voľbu nákupu alebo poţičania si 

predmetu.  

2. Zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť problémom 

so zdĺţením alebo ako ich zvládnuť. 

 Porozprávať o tom, čo môţe nastať pri 

poţičiavaní si cenných predmetov alebo 
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peňazí.  

 Opísať, aké vlastnosti by mal mať človek, ktorý 

si poţičiava obľúbenú osobnú vec.  

 Opísať postup, ako si môţe človek opätovne 

získať dôveru poţičiavajúceho, ak stratil alebo 

poškodil poţičanú vec.  

3. Mať základné informácie o jednotlivých 

druhoch spotrebiteľských úverov. 

 Vysvetliť, ţe peniaze sa dajú poţičať vo 

finančných inštitúciách. 

 

6. Sporenie a investovanie  

Celková kompetencia: Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi. 

Čiastkové kompetencie Žiak je schopný: 

1. Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k 

finančnej prosperite. 

 Opísať svoju predstavu o tom, ako človek môţe 

sporiť.  

2. Vysvetliť, akým spôsobom investovanie 

zhodnocuje majetok a pomáha pri plnení 

finančných cieľov.  

 Uviesť svoju predstavu o tom, čo je moţné 

povaţovať za investíciu. (zamerať sa aj na 

nemateriálnu stránku) 

7. Riadenie rizika a poistenie  

Celková kompetencia: Pouţívanie primeraných stratégií riadenia rizík. 

Čiastkové kompetencie Žiak je schopný: 

1. Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie.  Uviesť príklady rizík, ktorým môţu čeliť 

jednotlivci a domácnosti. 

2. Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť 

rozdiel medzi verejným a súkromným 

(komerčným) poistením. 

 Vysvetliť, prečo sa ľudia potrebujú poistiť.  

 Na jednoduchých príkladoch názorne ukázať, 

ako poistenie funguje.  

Celkové a čiastkové kompetencie finančnej gramotnosti budú implementované do týchto 

predmetov v jednotlivých ročníkoch nasledovne: 

Ročník predmet Tematický celok/téma 

1.ročník 

matematika Sčítanie a odčítanie v obore do 20 

Etická výchova 
Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch,  

Pozitívne hodnotenie iných 

Prvouka 
Moje kráľovstvo – Moja školská taška,  

Moja trieda 

 

2.ročník 
slovenský jazyk 

Vieme sa pozdraviť, Vieme poprosiť a poďakovať, Tvrdé 

spoluhlásky, Blahoţelanie, Opis, Čo sme zaţili, Boţena 

Trilecová – Ga-ga-ga-ga-gaštany, Anna Minichová – Najsladšia 

mandarínka, Libuša Friedová – O vianočnom stromčeku, Jozef 

Pavlovič – Ako si zima našetrila snehu, Pavol Dobšinský: 

O troch grošoch 

matematika Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické 
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matematické myslenie, Sčítanie a odčítanie v obore do 20 

s prechodom cez základ 10 – príprava, Sčítanie a odčítanie v 

obore do 20 s prechodom cez základ 10, Vytváranie predstáv o 

prirodzených číslach v obore do 100, Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel do 100, Čísla do 100, Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel v obore do 100 

prvouka 
Spoznávame cestovanie - Spomíname na prázdniny, 

Spoznávame sviatky – Vianoce 

etická výchova Iniciatíva vo vzťahu k iným, Tvorivosť 

 

3.ročník 

slovenský jazyk 

Reklama, Diskusia - názor, Vyjadrenie vlastnej túţby, Inzerát, 

Porekadlo, Príslovie, Ľudové rozprávky, Verbálna komunikácia, 

T.Janovic O bohatom palci 

matematika 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel, Riešenie aplikačných 

úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie, Násobenie 

a delenie v obore násobilky 

prírodoveda 
Veci okolo nás – Dôsledky znečistenia rôznych vodných 

zdrojov, Technika a technické objavy – Elektrická energia 

vlastiveda Objavujeme Slovensko 

etická výchova 
Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov, Riešenie 

konfliktov - výchova k zmierlivosti 

výtvarná výchova Reliéf – sadrový odliatok mince 

informatická výchova 
Informácie okolo nás, Komunikácia prostredníctvom IKT – 

Bezpečnosť na internete 

 

4.ročník 

slovenský jazyk 

Slovné druhy – Číslovky, Opis osoby, Diskusia, Názor, 

Zariaďovanie bytu, Vranka Danka a najcennejšie veci na svete, 

Film, Prečo televízia, Z ľudovej slovesnosti, mimočítanková 

literatúra, čítanie bájok, čítanie časopisov pre deti 

matematika 

Násobenie a delenie v obore násobilky, Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel v obore do 10000, Riešenie aplikačných úloh 

a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

prírodoveda 

Veci okolo nás – Znečistenie vody, Dôsledky znečistenia 

vodných zdrojov, Znečistenie pôdy a jej dôsledky, Technika 

a technické objavy – Elektrická energia 

vlastiveda 

Krajina v ktorej ţijem – Časová priamka, Mestá a dediny – 

Ţivot na dedine, Ţivot v meste, Cestujeme – Druhy dopravy, 

V súlade s prírodou – Chránime vodné zdroje 

etická výchova Reálne a zobrazené vzory, Rozvoj tvorivosti a iniciatívy 

výtvarná výchova Drotárstvo 

informatická výchova Informácie okolo nás, Komunikácia prostredníctvom IKT 

pracovné vyučovanie 
Základy konštruovania – Staviame mosty, Ľudské obydlia, 

Elektrický obvod, zdroje elektrickej energie 

8. Implementácia čitateľskej gramotnosti na primárnom stupni vzdelávania 

Čitateľská gramotnosť je univerzálna technika, ktorá robí ţiaka schopným nielen prečítať 

slová, vety a celé texty, ale aj pochopiť prečítané a ďalej s obsahom a získanými informáciami 

pracovať. Pri takomto chápaní problematiky čitateľskej gramotnosti nie je aţ tak veľmi dôleţitá 

ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale podstatné je porozumenie textu a pouţívanie informácií z 
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neho. Súčasťou čitateľskej gramotnosti sú čitateľské schopnosti a zručnosti, čitateľské návyky, 

záujmy, postoje, motivácia k čítaniu a vedomosti ţiaka.  

 

Čítanie s porozumením na primárnom stupni vzdelávania  

Výchovnovzdelávací proces na primárnom stupni vzdelávania je silno ovplyvnený hravými 

činnosťami a záţitkovým učením, aby bol prechod z predškolskej výchovy čo najplynulejší. V 

rámci výchovnovzdelávacieho procesu podporujeme vyjadrovanie myšlienok a pocitov 

prostredníctvom slov, pohybov, obrazov či v piesňach. Nezastupiteľné miesto pri formovaní 

osobnosti má kniha a čítanie. Ak má dieťa v neskoršom veku správne porozumieť čítanému textu, 

musí sa ho najskôr naučiť dobre vnímať. Kvalitu vnímania determinuje nielen úroveň schopnosti 

rozlišovať grafické symboly, ale i celkové porozumenie významu textu a s tým spojené voľné 

zaobchádzanie s prečítaným textom. S pribúdajúcim vekom ţiaka sa zrenie vnímania prejavuje 

zlepšujúcou sa schopnosťou zrakovo diferencovať, syntetizovať a analyzovať videné a počuté. V 

počiatkoch rozvoja čítania s porozumením sa o úrovni porozumenia textu učiteľ dozvedá ústnou 

formou komunikácie so ţiakom, preto je dôleţité rozvíjať okrem spôsobilosti učiť sa učiť sa aj 

sociálne komunikačné spôsobilosti.  

Kompetencie ţiaka podľa ISCED 1  

sociálne a komunikačné spôsobilosti:  

 vyjadruje sa súvisle, výstiţne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou 

primárnemu stupňu vzdelávania  

 dokáţe určitý čas sústredene načúvať, náleţite reagovať, pouţívať vhodné argumenty a 

vyjadriť svoj názor  

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spoluţiakmi, 

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

 rozumie rôznym typom doterajších textov a beţne pouţívaným prejavom neverbálnej 

komunikácie a dokáţe na ne adekvátne reagovať  

 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť - medzikultúrna komunikácia  

 spôsobilosť učiť sa učiť sa  

 získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov  

 vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a vyuţíva vo svojom učení a v iných 

činnostiach  

Na jednotlivých vyučovacích hodinách kladieme veľký dôraz na chápanie jazyka ako nástroja 

myslenia a komunikácie, ktorý sa premieta do zámerného preferovania rozvoja komunikatívnych 

kompetencií. Okrem kvalitného porozumenia textu veľký dôraz kladieme aj na kvalitné osvojenie 

si techniky čítania nenásilným, záţitkovým spôsobom na vhodných, veku primeraných textoch. 

Vyučujúci dáva zvýšený priestor rozvoju vlastnej tvorby ţiaka a pri práci s informáciami, 

čitateľskej gramotnosti, schopnosti argumentovať a pod. Súčasne vyučujúci prináša do 

vyučovania texty súvislé i nesúvislé. Našim cieľom je totiţ pestovanie pozitívneho vzťahu ku 

knihám – čím viac sa dieťa stretáva s knihou, tým má lepšie predpoklady preniknúť naozaj do 

podstaty textu. Nejde pritom iba o umelecký text, ale aj vecný. 

 

Aktivity na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti: 

- exkurzia do školskej kniţnice, 

- exkurzia do obecnej kniţnice, 
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- čitateľský maratón, 

- tvorba vlastného leporela, 

- dramatizácie príbehov, 

- popoludnie s rozprávkou, 

- literárne súťaţe (zapájanie ţiakov do literárnych súťaţí, Hviezdoslavov Kubín...), 

- hodiny hlasného čítania, 

- hodiny tvorivého písania, 

- medailóniky pri príleţitosti výročia významných detských spisovateľov, 

- výstavka kníh, burza kníh, 

- zapojenie ţiakov do česko-slovenského projektu Záloţka do knihy spája školy, 

- zapojenie ţiakov do projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej kniţnice, 

- cyklické stretnutie v MŠ – Veľkí čítajú malým, 

- súťaţ o najlepšieho čitateľa. 

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

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

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

rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudenie do ďalšej práce, návod, 

ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov budeme vychádzať z metodického pokynu 

na hodnotenie ţiakov základnej školy, ktoré schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 22/2011 s platnosťou 

od 1.5.2011. 

Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia 

výsledkov ţiakov formou hodnotiaceho portfólia. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom 

hodnotenia nerozdeľovali ţiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na 

základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj ţiaka. 

Pri hodnotení učebných výsledkov ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami sa bude brať do úvahy moţný vplyv zdravotného znevýhodnenia ţiaka na jeho školský 

výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania ţiaka získava učiteľ 

najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:  

a) sústavným diagnostickým pozorovaním ţiaka,  

b) sústavným sledovaním výkonu ţiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,  

c) rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové) a 

didaktickými testami; uplatňuje aj metódy menej riadené (referáty, denníky, 
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sebahodnotiace listy, dotazníky, pozorovania, portfóliá) - súbor prác ţiaka, ktoré 

vypovedajú o jeho výkone,  

d) analýzou výsledkov rôznych činností ţiaka,  

e) konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s 

odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u ţiaka s trvalejšími psychickými a 

zdravotnými ťaţkosťami a poruchami,  

f) rozhovormi so ţiakom a so zákonným zástupcom ţiaka.  

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú:  

- známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede,  

- známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce, didaktické testy, grafické práce, 

praktické práce, pohybové činnosti,  

- posúdenie prejavov ţiaka  

Pri hodnotení ţiakov uplatňujeme pedagogický takt, pri ktorom je v rovnováhe výchovná a 

kontrolná funkcia. Sústredíme sa na slovné hodnotenie, ktoré je jemné a láskavé. Hodnotením 

usmerňujeme ţiakov k lepším a vyšším výkonom. Odlišujeme hodnotenie spôsobilostí od 

hodnotenia správania. 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

Kontrolná činnosť vedenia školy vychádza z jej hlavného poslania k nadriadeným orgánom 

a verejnosti. Sledujeme ňou podmienky a priebeh ako i úroveň a efektívnosť výchovy 

a vzdelávania vzhľadom k platným právnym predpisom a záväzným pedagogickým dokumentom 

na úrovni ZŠ.  

Pri hodnotení postupujeme podľa daných kritérií: 

 pripravenosť učiteľa na vyučovaciu hodinu, 

 skladba vyučovacej hodiny, učebné pomôcky, vyuţívanie IKT, 

 spôsob hodnotenia, vedomostná úroveň, komunikatívnosť, sebahodnotenie, 

 práca ţiakov, zapájanie sa do vyučovacieho procesu, samostatnosť, 

 tvorivosť ţiakov, 

 spôsob výkladu učiva, 

 plnenie učebných osnov, 

 zhodnotenie vyučovacej hodiny, vzťah učiteľ – ţiak, 

 náročnosť učiva, primeranosť veku, preťaţovanie ţiakov, 

 dodrţiavanie Detských práv, 

 vyplňovanie pedagogickej dokumentácie, 

 spolupráca s vedením školy, s ostatnými vyučujúcimi a rodičmi pri riešení problémov 

ţiakov, 

 stmeľovanie ţiackeho kolektívu. 

Podklady na hodnotenie získavame na základe: 

 hospitačnej činnosti 
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 rozhovoru 

 výsledku ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje 

 hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania 

 tvorby učebných pomôcok 

 mimoškolskej činnosti 

 plnenia tematických úloh 

 vzájomného hodnotenia učiteľov 

3. Hodnotenie školy 

Cieľom hodnotenia školy je, aby ţiaci, ich rodičia, ale aj verejnosť získala dostatočné a 

hodnoverné informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na ţiakov kladené v štátnom 

i školskom vzdelávacom programe. 

Dôraz je kladený na: 

 konštatovanie úrovne stavu, 

 zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

 Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom 

vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôleţitosti 

 posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe, 

 oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie 

výsledky, včítane návrhov a opatrení. 

Monitorujeme pravidelne:  

 vytváranie pozitívnych podmienok na vzdelanie  

 spokojnosť rodičov s vedením školy a učiteľmi  

 neohrozené prostredie, spolupatričnosť ţiakov i učiteľov – klíma školy  

 priebeh vzdelávania – vyučovací proces – pedagogické stratégie - metódy a formy 

vyučovania  

 úroveň podpory ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

 dosiahnuté výchovnovzdelávacie výsledky 

 riadenie školy,  

 úroveň výsledkov práce školy 

Kritériom pre nás je:  

 spokojnosť ţiakov, rodičov, učiteľov, zriaďovateľa, 

 kvalita výsledkov 

 dobré meno školy. 

Nástroje na hodnotenie kvality školy sú:  

 riaditeľské previerky na zistenie úrovne stavu vedomostí a zručností ţiakov 

 hospitácie vedenia školy, predsedov PK a MZ u členov týchto komisií, vzájomné 

hospitácie, 
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 analýza úspešnosti ţiakov na predmetových súťaţiach a olympiádach celoštátnom 

testovaní ţiakov 5. a 9. ročníka, prijímacích skúškach na stredné školy, plnenie 

vzdelávacích štandardov, plánu práce školy, 

 sledovanie profesijného rastu učiteľov, 

 analýza písomných materiálov ako sú správa o výchovnovzdelávacej činnosti školy, 

zápisnice zo zasadnutí pedagogických rád a pracovných porád, zápisnice zo zasadnutí 

metodických orgánov školy, rady školy, triednych aktívov, hodnotenie prospechu 

a správania ţiakov, záznamy o úrazoch, 

 správy školskej inšpekcie o vykonaných kontrolách 

 kronika školy  

 prezentácia školy v médiách 

 SWOT analýza 

 

Kaţdoročne škola vypracováva v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v príslušnom školskom roku. V nej je 

kladený dôraz konštatovanie úrovne stavu – analýza a zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré 

výsledný stav ovplyvňujú a prijatie opatrení na zlepšenie.  

Správa je komplexným zhodnotením práce školy v predošlom školskom roku, je prerokovaná na 

pedagogickej rade, schvaľovaná Radou školy, predkladaná na schválenie zriaďovateľovi – 

Obecnému úradu v Stakčíne. Zverejňujeme ju na webovej stránke školy, majú k nej prístup ţiaci, 

rodičia i verejnosť.  

O situácii v škole sú rodičia pravidelne informovaní na webovej stránke školy 

www.zsstakcin.edupage.sk 

Kritériom pre nás je nielen kvalita dosiahnutých výsledkov, úspechy našich ţiakov, ale aj 

spokojnosť ţiakov, rodičov, učiteľov.  

 

 

http://www.zsstakcin.edupage.sk/
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IV.  Školský učebný plán 

1. Základné údaje o štúdiu 

 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Spôsob ukončenia štúdia 1. Úspešné absolvovanie posledného ročníka ucelenej 

časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania 

pre prvý stupeň základnej školy 

2. absolvovanie posledného ročníka základnej školy 

(týka sa ţiakov s mentálnym postihnutím) 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní Vysvedčenie s doloţkou 

Poskytnutý stupeň vzdelania ISCED 1 

Možnosti ďalšieho štúdia Osemročné gymnázium 

Nadväzná odborná príprava Niţšie sekundárne vzdelávanie 

 

2. Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

Vyučovanie sa začína o 7,40 hod.  

Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a predmetoch ustanovujú učebné plány 

školského vzdelávacieho programu.  

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

zverejnený v kaţdej triede. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. V rámci integrovaného a 

projektového vyučovania je moţné vytvárať bloky.  

1. hodina    od 7.40 do 8.25 hod. 

prestávka   od 8.25 do 8.30 hod. 

2. hodina   od 8.30 do 9.15 hod.  

veľká prestávka   od 9.15 do 9.35 hod.  

3 hodina   od 9.35 do 10.20 hod.  

prestávka   od 10.20 do 10.25 hod.  

4. hodina   od 10.25 do 11.10 hod.  

prestávka   od 11.10 do 11.20 hod.  

5 hodina   od 11.20 do 12.05 hod.  

prestávka   od 12.05 do 12.10 hod.  

6. hodina   od 12.10 do 12.50 hod.  

obedňajšia prestávka  od 12.50 do 13.15 hod.  

7. hodina   od 13.15 do 14.00 hod.  

Obedňajšia prestávka pre ţiakov 1. a 2. ročníka začína najneskôr po 5. vyučovacej hodine a pre 

ţiakov 3. – 9. ročníka najneskôr po 6. vyučovacej hodine.  

Škola organizuje s informovaným súhlasom zákonného zástupcu ţiaka lyţiarsky výcvik v 7. 

ročníku, plavecký výcvik v 3. a 6. ročníku, školské výlety, exkurzie, poznávacie zájazdy a školy 

v prírode, ktoré podľa návrhov triednych učiteľov zaraďuje riaditeľ do plánu práce školy. Pre 
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ţiakov, ktorí sa na uvedených aktivitách nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie. 

Exkurzie vychádzajú z poţiadaviek učebných osnov školského vzdelávacieho programu. Ak ide 

o akcie konané mimo sídla školy, z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia ţiakov 

pripadá na jedného pedagogického zamestnanca maximálne 25 ţiakov. 

3. Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pri teoretickom a praktickom vyučovaní v reálnych 

podmienkach, pri školských aktivitách a aktivitách mimo vyučovania  škola zabezpečí 

následovným spôsobom: 

1. Výchovno-vzdelávací proces bude organizovaný tak, aby vytváral podmienky na: 

- zdravý vývoj ţiakov s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a stupeň 

psychomotorického vývoja, 

- predchádzanie poškodeniam zdravia a zdravotným rizikám,  

- podporu a rozvoj zdravia, najmä uplatňovaním foriem výučby, ktoré podporujú 

telesné a duševné zdravie a vedú k rozvoju individuálnych schopností ţiaka. 

2. Zabezpečením zdravého prostredia učební a ostatných priestorov školy podľa platných 

technických a hygienických noriem: 

- zodpovedajúca svetelnosť,  

- optimálna teplota v triedach a ostatných priestoroch školy, 

- dôkladné vetranie počas kaţdej prestávky a počas vyučovacej hodiny, 

- primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku 

- rozsádzanie ţiakov do školských lavíc na začiatku školského roka s prihliadnutím na 

ich antropometrické ukazovatele 

- nehlučnosť školského prostredia,  

- čistenie priestorov podľa plánu čistenia,  

3. Dodrţiavaním zákazu fajčenia a pouţívania alkoholických a omamných prostriedkov c 

školskom prostredí 

4. Realizovaním motivujúcich aktivít, prednášok, kurzov, individuálnych rozhovorov pre 

ţiakov v spolupráci s CPPaP, políciou, rodičmi v rámci prevencie drogových závislostí 

a v rámci  predchádzania a riešenia šikanovania,  

5. Zabezpečením pedagogického dozoru nad ţiakmi pri výchove a vyučovaní, v školskom 

stravovaní, vo všetkých záujmových činnostiach organizovaných školou 

6. Správnou organizáciou výučby:  

- správnym normovaním celkového počtu denných a týţdenných vyučovacích hodín, 

- správnym striedaním vyučovacích predmetov počas dňa,  

- optimálnym trvaním a správnou organizáciou kaţdej vyučovacej hodiny, 

- vhodným prestávkovým reţimom,  

- pozitívnym ovplyvňovaním celkového reţimu dňa ţiakov, 

- vhodne vymedzeným časom na obed 

7. Správnym odstupňovaním pracovného času ţiaka podľa veku 

8. Dodrţaním krivky výkonnosti počas týţdňa 

9. Zostavením rozvrhu hodín v súlade s poţiadavkami na hygienu pedagogického procesu 

Podporu a rozvoj zdravia, ako aj celkové opatrenia na posilnenie detského organizmu, 

predovšetkým odolnosti detí budeme podporovať: 

- dodrţiavaním správneho reţimu dňa (pravidelný pobyt vonku) 
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- realizovaním aktivít v súlade s plánom práce projektu „Škola podporujúca  

zdravie“, 

- rozvíjaním pohybových aktivít ţiakov na hodinách telesnej výchovy a záujmovej 

činnosti ţiakov. 

Periodicita lekárskych prehliadok je stanovená v „Záväzných opatreniach MZ SR č. 17/1970“ 

o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu v súlade s Prevádzkovým poriadkom bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci schváleným riaditeľkou školy. 
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V. Školský vzdelávací program pre 1.- 4. ročník 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet 1. 2. 3. 4. Spolu 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 9 8 6 6 27 

Slovenský jazyk a literatúra  1 1 2 5 

Prvý cudzí jazyk   3 3 6 

Hravá angličtina 1 1   2 

Príroda a 

spoločnosť 

Prírodoveda   1 1 2,5 

Prírodoveda   1 1 2,5 

Prvouka 1 2   1 

Vlastiveda   1 1 3 

Človek a hodnoty Etická výchova/náboţenská výchova 1 1 1 1 4 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 4 4 3 3 14 

Matematika 1 1 2 2 6 

Informatická výchova   1 1 3 

Človek a svet 

práce 

Pracovné vyučovanie    1 1 

Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 5 

Výtvarná výchova   1  2 

Hudobná výchova 1 1 1 1 4 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 2 2 2 8 

SPOLU povinné  20 20 20 21 78,5 

SPOLU voliteľné  2 3 5 5 17,5 

Hodiny celkom  22 23 25 26 96 

 

 
1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týţdni pre ţiakov prvého a druhého ročníka nesmie byť 

vyšší ako 23, pre ţiakov tretieho a štvrtého ročníka nesmie byť vyšší ako 26.  

2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy.  

3. Cudzí jazyk - pre všetkých ţiakov je prvý cudzí jazyk anglický jazyk. 

4. Trieda sa môţe deliť v kaţdom predmete na skupiny podľa podmienok školy.  

5. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.  

6. Predmety etická výchova a náboţenská výchova sa vyučujú v skupinách.  

7. Predmet hravá angličtina sa vyučuje v prvom a druhom ročníku ako príprava na vyučovanie 

prvého cudzieho jazyka 

8. Pri vyučovaní informatickej výchovy  triedy delíme na skupiny tak, aby pri jednom počítači 

sedel jeden ţiak.  

9. Voliteľné hodiny pouţije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu.  

Voliteľné hodiny je moţné vyuţiť na: 

1. vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do 

štátneho vzdelávacieho programu.  

2. vyučovací predmety – hravá angličtina (HRA),  si škola sama zvolila a sama 

pripravila jeho obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy 



 

36 

 

1. Učebné osnovy  pre 1. ročník 

 

VO Predmet Disponibilné 

hodiny 

Vzdelávací 

štandard 

Poznámka 

J
a

zy
k

 a
 

k
o

m
u

n
ik

á
ci

a
 Slovenský jazyk a literatúra Nevyuţijeme  nemení sa 

 

Učebné osnovy sú 

totoţné so vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

Hravá angličtina   Tvorba 

vzdelávacieho 

štandardu  

Je prípravou na 

vyučovanie prvého 

cudzieho jazyka na 

1.stupni 

Č
lo

v

ek
 a

 

p
rí

ro

d
a

 Prvouka Nevyuţijeme Nemení sa Učebné osnovy sú 

totoţné so vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

Č
lo

v
ek

 a
 

h
o
d

n
o
ty

 Etická výchova/náboţenská 

výchova 

Nevyuţijeme Nemení sa Učebné osnovy sú 

totoţné so vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

M
a

te
m

a
ti

k
a

 

a
 p

rá
ca

 s
 

in
fo

rm
á

ci
a

m
i 

Matematika Zvýšená dotácia 

o jednu hodinu 

Mení sa kvalita 

vzdelávacieho 

štandardu smerom 

k jeho posilneniu 

(zvýšenie kvality) 

Učebné osnovy sú 

totoţné so vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

a doplnené sú len tie 

časti vzdelávacieho 

štandardu, ktoré menia 

svoju kvalitu. 

U
m

en
ie

 a
 k

u
lt

ú
ra

 

Hudobná výchova Nevyuţijeme Nemení sa Učebné osnovy sú 

totoţné so vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

Výtvarná výchova Nevyuţijeme Nemení sa Učebné osnovy sú 

totoţné so vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

Z
d

ra
v

ie
 

a
 p

o
h

y
b

 Telesná a športová výchova Nevyuţijeme Nemení sa Učebné osnovy sú 

totoţné so vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

2. Učebné osnovy  pre 2. ročník    

 

VO Predmet Disponibilné 

hodiny 

Vzdelávací 

štandard 

Poznámka 

J
a

zy
k

 a
 k

o
m

u
n

ik
á

ci
a

 Slovenský jazyk a literatúra Zvýšená dotácia 

o jednu hodinu 

Mení sa kvalita 

vzdelávacieho 

štandardu smerom 

k jeho posilneniu 

(zvýšenie kvality) 

Učebné osnovy sú 

totoţné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

a doplnené sú len tie 

časti vzdelávacieho 

štandardu, ktoré 

menia svoju kvalitu. 

Hravá angličtina   Tvorba 

vzdelávacieho 

Je prípravou na 

vyučovanie prvého 
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štandardu  cudzieho jazyka na 

1.stupni 
Č

lo
v

ek
 

a
 

p
rí

ro
d

a
 Prvouka Nevyuţijeme Nemení sa Učebné osnovy sú 

totoţné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

Č
lo

v
ek

 a
 

h
o
d

n
o
ty

 Etická výchova/náboţenská 

výchova 

Nevyuţijeme Nemení sa Učebné osnovy sú 

totoţné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

M
a

te
m

a
ti

k
a

 

a
 p

rá
ca

 s
 

in
fo

rm
á

ci
a

m
i 

Matematika Zvýšená dotácia 

o jednu hodinu 

Mení sa kvalita 

vzdelávacieho 

štandardu smerom 

k jeho posilneniu 

(zvýšenie kvality) 

Učebné osnovy sú 

totoţné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

a doplnené sú len tie 

časti vzdelávacieho 

štandardu, ktoré 

menia svoju kvalitu. 

U
m

en
ie

 a
 k

u
lt

ú
ra

 

Hudobná výchova Nevyuţijeme Nemení sa Učebné osnovy sú 

totoţné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

Výtvarná výchova Nevyuţijeme Nemení sa Učebné osnovy sú 

totoţné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

Z
d

ra
v

ie
 

a
 

p
o

h
y

b
 

Telesná a športová výchova Nevyuţijeme Nemení sa Učebné osnovy sú 

totoţné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

 
 

VI.  Učebné osnovy 

Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu, 

reflektujú profil absolventa, zameranie školy a obsahujú:  

1. Charakteristiku predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.  

2. Ciele predmetu  

3. Obsah predmetu - témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové 
témy a prepojenie s inými predmetmi.  

4. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

5. Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-

technické a didaktické prostriedky a pod..  

6. Hodnotenie predmetu.  

  

Učebné osnovy podľa jednotlivých ročníkov a predmetov tvoria prílohy k školskému vzdelávaciemu 

programu  ISCED 1.  


