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Všeobecná charakteristika školy 

1. Veľkosť 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 5. a 6. ročníku podľa inovovaného  školského 

vzdelávacieho programu. 7.-9. 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 výchovnovzdelávacími 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 

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. 
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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. a II. stupňa doplniť o predmet mediálna výchova ako 

nepovinný a voliteľný predmet na základnej škole 

2. podporovať a iniciovať ďalšie vzdelávanie v rámci ponuky vzdelávacích programov 

MPC -  elokovaného pracoviska v Prešove podľa aktuálnych potrieb a zamerania 

školy. 

3. udrţiavať a zvyšovať kľúčové kompetencie pedagogických zamestnancov, 

4. motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti, 

5. sprostredkovať pedagogickým zamestnancom najnovšie poznatky z metodiky 

vyučovania jednotlivých predmetov,  

6. zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre 

tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu, 

7. pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 

prostriedkami. 

4. Organizácia prijímacieho konania 

Škola nemá špecifické poţiadavky na prijatie ţiaka do jednotlivých ročníkov. Okrem 

ţiakov, ktorí patria do školského obvodu, môţu plniť povinnú školskú dochádzku v tejto 

škole aj ţiaci mimo obvodu, na základe ţiadosti zákonného zástupcu ţiaka. Nesmie sa však 

narušiť povolený maximálny počet ţiakov v triede príslušného ročníka.  

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. 

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. Ak dieťa po 

dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade 

začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok, a to vţdy na ţiadosť 

zákonného zástupcu. Súčasťou ţiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára 

pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 
Do ŠKD sú ţiaci prijímaní na základe písomnej ţiadosti zákonného zástupcu.  

 

5. Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca 

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.  
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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. 

Projekt Vedomosti o doprave – bezpečnosť na cestách realizujú kaţdoročne 

zamestnanci Strednej priemyselnej školy v Snine. Tento projekt je zameraný na oblasť 

bezpečnosti cestnej premávky. Hlavným cieľom projektu bolo preventívne pôsobiť na cieľové 

skupiny so zámerom posilňovania bezpečnosti na cestách, systematicky viesť cieľové skupiny 

k dodrţiavaniu zásad bezpečnej jazdy na bicykli a na motorových vozidlách, zvýšiť 

pripravenosť na poskytovanie prvej pomoci pri dopravných nehodách a komplexne 

zabezpečiť cyklus vzdelávania v oblasti pravidiel cestnej premávky. 

Škola začala v  júli 2012 realizovať 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 predstavovali 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 

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“  
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6. 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 

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 
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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. 

7. 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 

 

8. Škola ako životný priestor 

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. 

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

dôraz kladieme na estetické prostredie tried, chodieb, zborovne a učební. Ţiaci majú moţnosť 

vidieť svoje vlastné práce. Snaţíme sa budovať priateľskú atmosféru medzi ţiakmi navzájom, 

medzi ţiakmi a pracovníkmi školy, medzi pedagógmi a rodičmi, ale aj širokou verejnosťou. 

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 výchovno-

vzdelávacieho procesu a úctu k človeku.  
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Vzájomné vzťahy sa snaţíme udrţiavať na báze partnerstva, dôvery, náklonnosti a 

vzájomného rešpektovania. 

 

9. 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. 

Rozvrh hodín v jednotlivých triedach prispôsobený tak, aby ţiaci striedali sedavé 

zamestnanie s aktívnou pohybovou činnosťou a psychicky náročnejšie vyučovacie hodiny s 

menej náročnými hodinami. Na vyučovacích  hodinách sedavého charakteru sú vsunuté 

relaxačné chvíľky. 

Pred vyučovaním, po vyučovaní a na kaţdej prestávke je na kaţdom poschodí 

zabezpečený pedagogický dozor, ktorý  dohliada na bezpečnosť ţiakov. 

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

potrieb ţiakov). Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana ţiakov pred úrazmi, 

dostupnosť 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.  

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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I. 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 autoevalvácií. Škola sa tak stane učiacou sa inštitúciou, otvorenou 

svojim klientom a bude schopná trvalo zlepšovať svoje pracovné výsledky.  

Koncepčné zámery školy: 

1. pripraviť 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, 

 v popredí nášho záujmu sú ţiaci komunikatívni, flexibilní, tvoriví, ţiaci, ktorí budú 

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

Hlavné ciele výchovy a vzdelávania nižšieho sekundárneho vzdelávania: 

Hlavným cieľom je, aby žiaci získali: 

 primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilostí, zmysluplné základné vedomosti 

a znalosti a vypestovaný základ záujmu celoţivotného učenia sa, 

 jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva, 

 záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti. 

Ďalšie ciele nižšieho sekundárneho vzdelávania: 

1. Škola umoţní všetkým ţiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo 

všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo 

všetkých zvolených voliteľných predmetoch.  

2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k tomu, aby sme umoţnili ţiakom hladký 

a plynulý prechod z niţšieho sekundárneho vzdelávania k vyššiemu sekundárnemu 

vzdelávaniu. 

3. Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme  smerovať k príprave ţiakov na ţivot, ktorý od 

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

problémy. 

4. Dôleţitým cieľom výchovy a vzdelávania bude pripraviť človeka rozhľadeného, 

vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie 

k celoţivotnému vzdelávaniu. 

5. V popredí nášho záujmu budú ţiaci komunikatívni, flexibilní, tvoriví, ţiaci, ktorí budú 

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

6. Veľký dôraz budeme klásť na zabezpečenie kvalitnej prípravy ţiakov v cudzích 

jazykoch so zreteľom na moţností školy, so zameraním na komunikatívnosť, 

a s ohľadom na schopností jednotlivých ţiakov. 

7. Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Ţiaci so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný individuálny 

výchovno-vzdelávací program. Škola bude podporovať talenty, osobnosť a záujmy 

kaţdého ţiaka. Našim princípom je, aby kaţdý ţiak v škole zaţil úspech. Škola dá 

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

zaţiť úspech. 
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8. Dôleţitým cieľom výchovy a vzdelávania bude výchova ţiakov v duchu 

humanistických princípov. Formovať u ţiakov tvorivý ţivotný štýl, vnútornú 

motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. 

9. V spolupráci s rodičmi ţiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne 

vyspelých a slobodných ľudí.  

10. Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT ţiakov v našej škole. 

11. Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na 

rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia ţiaka. Cieľom bude, aby ţiaci získali dobrý 

učebný štýl, poznali svoje silné a svoje slabé stránky. V spolupráci so zamestnancami 

PPP v Snine pripravíme pre ţiakov školy prednášky zamerané na sebahodnotenie a na 

témy:  

 Ako odbúrať trému, stres 

 Zlé návyky pri učení 

 Ako vytvoriť dobrú klímu v triede 

12. Veľký dôraz budeme klásť na rozvoj spôsobilosti vedieť riešiť problémy. Budeme sa 

snaţiť orientovať pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh a tvorbu 

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

hľadať problémy, snaţiť sa nájsť odpovede. V priebehu školského roka pripravíme 

kurz v spolupráci so zamestnancami PPP v Snine ako riešiť problémové úlohy. 

13. Našim princípom bude viesť ţiakov k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, 

naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať 

a byť schopní celoţivotne sa vzdelávať. Ţiakov budeme viesť k zodpovednosti 

a samostatnosti. 

Strategické ciele: 

1. Aktivizácia učenia 

2. Zavádzanie medzipredmetových vzťahov 

3. Posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast 

4. Skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami (aj v zahraničí) 

5. Zavádzať nové formy a metódy práce 

6. Podporovať talenty, osobnosť a záujmy kaţdého ţiaka 

7. Zlepšiť estetiku prostredia školy a jej okolia 

 

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. 

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. 

Poloha našej školy v blízkosti NP Poloniny a vodnej nádrţe Starina predurčujú 

environmentálne a regionálne zameranie výchovno-vzdelávacieho procesu. Aktívne 



13 

 

spolupracujeme so Správou NP Poloniny, trikrát 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. 

 

Stupeň vzdelania - ISCED 2 

Absolvent programu niţšieho sekundárneho získa vysvedčenie s doloţkou – so 

špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytovaného základnou školou. Tým splní 

podmienku pre pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni (na 

všeobecnovzdelávacej alebo odbornovzdelávacej škole), v priebehu ktorého ukončuje povinné 

základné vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku). 

Dosiahnutie tohto stupňa vzdelania je pre všetkých ţiakov nevyhnutnou podmienkou 

pokračovania v ďalšom štúdiu. 

3. Profil absolventa 

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

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

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

uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a vyuţívať pri učení rôzne zdroje 

informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied 

(hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť 

presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny 

vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre 

ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, 

ovládať dva svetové jazyky, mať schopnosť vnímať umenie, snaţiť sa porozumieť mu a 

chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít, byť pripravený uplatniť sa v 

zamestnaní a byť zodpovedný za svoj ţivot. 

 Sme škola  a ako vzdelávacia inštitúcia sa nevzdávame ani úlohy výchovy, preto 

chceme, aby náš absolvent bol aj usilovný, svedomitý, samostatný a čestný.  

 

 Základné poţiadavky: 

 Pozná a uplatňuje efektívne techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov, 

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

 vyuţíva cudzí jazyk na úrovni pouţívateľa základov jazyka,  

 pouţíva informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa a pre svoj ţivot, 

 pouţíva matematické myslenie na riešenie praktických problémov v kaţdodenných 

situáciách, je schopný aplikovať osvojené  matematické modely logického a 

priestorového myslenia, 

 vyhľadá a vyuţije viaceré informácie a moţnosti pri plánovaní úloh a riešení  

problémov s uplatnením zásad kritického myslenia, 

 dokáţe aplikovať osvojené poznatky a metódy prírodných vied vo svojom ţivote, 

 uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine, 

 posúdi svoje silné a slabé stránky s ohľadom na svoje ďalšie vzdelávanie a budúce 

profesijné záujmy, 

 chápe dôleţitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné princípy zdravého 

ţivotného štýlu v kaţdodennom ţivote 
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 uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom ţivote a ţivote celej 

spoločnosti 

 prijíma rozmanitosť ako prirodzenú súčasť spoločnosti 

 pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných 

 má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte. 

 

4. Pedagogické stratégie 

 

Vo výchovnovzdelávacom procese v našej škole smerujeme k harmónii tela i ducha. 

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

samostatnosť, aktivitu,  sebahodnotenie, formovať u ţiakov schopnosť získané poznatky 

uplatňovať v praxi. 

V oblasti mravnej výchovy pestujeme zmysel pre povinnosť a zodpovednosť, 

uvedomelú pracovnú a učebnú disciplínu. Organizujeme výchovu k rodičovstvu 

a spolupracujeme s odborníkmi pri organizácii besied a iných aktivít. 

V oblasti etickej výchovy, ktorá stimuluje a pozitívne ovplyvňuje morálny vývin ţiakov,  

pomáhame  rozvíjať ich identitu, ich silné a slabé stránky. Učíme ich schopnosti  prevziať 

zodpovednosť za seba i druhých. Osobnostný a sociálny rozvoj  realizujeme stimuláciou 

skupín ţiakov so slabšími vyučovacími výsledkami podporou individuálnych schopností.  

Ţiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a 

zamestnancom školy budú poskytovať odbornú pomoc zamestnaci CPPPaP so sídlom v 

Snine. 

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. Informujeme o ekoaktivitách 

prostredníctvom školského časopisu, tematických násteniek a na webovej stránke školy. 

Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Ţiaci 5. ročníka sa 

kaţdoročne úspešne zapájajú do súťaţe „NP Poloniny v 101 otázkach a odpovediach“.  

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

napriek tomu, ţe s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a 

alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným 

vyuţívaním voľného času i vlastným príkladom. V spolupráci so zamestnancami RÚVZ 

v Humennom a zamestnancami CPPPaP v Snine budeme realizovať prednášky a projekty 

zamerané na prevenciu drogových závislostí.  

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

pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho 

do maximálnej moţnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu ţiakov a ich 

cieľavedomé zvládanie učiva. 

Dôleţitým odporúčaním do budúcnosti je pre nás potreba orientácie na pozitívne 

hodnotenie ţiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 

Budeme podporovať vyučovanie pomocou didaktickej techniky, diskusie, samostatné 

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

výučbu, zapájanie ţiakov do predmetových súťaţí a olympiád.  

Budeme sa snaţiť inovovať edukačný proces zavádzaním IKT do vyučovania. 

Doposiaľ sa prvky IKT vyuţívali iba v predmetoch matematika, fyzika a technická výchova, 

veľmi zriedka v ostatných vyučovacích predmetoch.  
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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. 

V rámci edukačného procesu budeme vyuţívať participatívne metódy (najmä dialóg, 

diskusiu a situačnú metódu), brainstorming, záţitkové metódy, skúsenostné metódy 

a kognitívne metódy. 

Z ďalších metodických postupov budeme uplatňovať aj hrové formy, striedanie 

vekuprimeraných metód a foriem práce (rozhovory, dramatizáciu, dialóg a diskusiu, 

nastolenie problému, modelové situácie, učenie posilňovaním ţiaduceho správania, učenie 

disciplinovaním, prácu s textom a s obrázkami). Pre udrţanie pozornosti ţiakov budeme často 

meniť činnosti a uplatňovať variabilné motivačné postupy, utvárať priestor na tvorivosť 

sebarealizáciu ţiakov, aktivitu, iniciatívu, samostatnosť a rozvoj komunikačných zručností. 

Budeme sa snaţiť vyuţívať medzipredmetové vzťahy.  

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.  

 

5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

 

Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
Škola poskytuje vzdelávanie aj pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

podľa kategórie, resp. otvorenosť školy pre všetkých ţiakov teda aj ţiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, ţiakov cudzincov ţijúcich na Slovensku a ţiakov so špecifickými 

poruchami učenia.  

V rámci podmienok na podporu efektívneho vzdelávania týchto ţiakov základná škola 

podľa individuálnej potreby konkrétneho ţiaka, vyplývajúcej z odbornej diagnostiky  

zabezpečuje ďalšie zdroje rôzneho druhu, predovšetkým: 

1. odborný prístup vo vzdelávaní – včasná špeciálnopedagogická, psychologická, 

medicínska diagnostika, vzdelávanie podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho 

programu, individuálnu a skupinovú prácu so ţiakom, pouţívanie špeciálnych metód 

a foriem vyučovania, špecifický postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov, úzku 

spoluprácu s rodičmi,  

2. materiálne zdroje, ktoré zahŕňajú špeciálne učebnice, špeciálne vyučovacie pomôcky, 

kompenzačné pomôcky.   

3. personálne zdroje – v prípade integrovaného vzdelávania zníţenie počtu ţiakov 

v triede, vzdelávanie učiteľov, 

4. finančné zdroje na zabezpečenie špeciálnych materiálnych a personálnych podmienok.

Riaditeľ školy pri výchove a vzdelávaní takýchto ţiakov zabezpečuje systematickú 

spoluprácu so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. Podľa potreby škola 

spolupracuje so špeciálnou školou. 
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Cieľom výchovy a vzdelávania ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

je okrem všeobecných  cieľov, vychovávať a vzdelávať týchto ţiakov tak, aby čo najviac 

rozvinuli vlastné kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, preţívali vlastný 

ţivot a aby sa stali tvorcami hodnôt, ktoré sa vytvoria cieľavedomou činnosťou. Výchova 

a vzdelávanie týchto ţiakov sa uskutočňuje v triedach spolu s ostatnými ţiakmi školy. Ţiaci 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vzdelávaní podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením 

výchovného poradenstva a prevencie. Individuálny výchovno-vzdelávací program je 

dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania ţiaka podľa jeho špeciálnych 

výchovno-vzdelávacích potrieb. 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. 

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

zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho ţiaka. 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, prípadne potrebuje iné úpravy. 

Individuálny vzdelávací program sa môţe v priebehu školského roka upravovať a doplňovať 

podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb ţiaka. Zmeny sa konzultujú so 

všetkými zainteresovanými odborníkmi. Individuálny výchovno-vzdelávací program 

podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ, špeciálny pedagóg a zákonný zástupca ţiaka. 

S individuálnym vzdelávacím programom, ako aj s jeho zmenami v priebehu školského roka 

je oboznámený zákonný zástupca ţiaka.  

Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať ţiakom zo 

sociálne znevýhodneného prostredia špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a 

uspokojovanie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, najmä: 

 zníţiť počet ţiakov v beţnej triede, čím sa zvýši efektívnosť práce, umoţní sa vyššia 

 miera individuálneho prístupu k ţiakovi, 

 realizovať celodenný výchovný systém, ktorý predlţuje čas dieťaťa v motivujúcom 

školskom prostredí a umoţňuje mu zmysluplne stráviť voľný čas a pripravovať sa na 

vyučovanie,  

 vytvoriť atraktívne edukačné prostredie rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové 

špecifiká detí, 
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 pri vytváraní školských vzdelávacích programov zohľadňovať atraktívne edukačné 

prostredie rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové špecifiká detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia národnostných menšín  

 realizovať  programy orientované na zlepšenie spolupráce rodičov rómskych detí so 

základnou školou, 

 zabezpečiť systém doučovacích aktivít pre zaostávajúce rómske deti (v spolupráci s  

komunitnými centrami),  

Vo všetkých organizačných formách vzdelávania vytvárame ţiakom so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami podmienky pre ich úspešné vzdelávanie  a uspokojovanie 

ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, najmä: 

1. všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie 

prispôsobujeme individuálnym osobitostiam ţiakov, 

2. v rámci školského vzdelávacieho programu zaraďujeme predmet dramatická výchova. 

 

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Pri hodnotení vzdelávacích výsledkov ţiakov postupujeme podľa metodických 

pokynov na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov odporúčaných špeciálnym pedagógom na 

základe vyšetrenia. 

6. Začlenenie prierezových tém 

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré budeme 

realizovať viacerými formami – ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí 

vzdelávania a vhodných učebných predmetov, ako samostatný učebný predmet v rámci 

rozširujúcich hodín a voliteľných predmetov a formou kurzov.  

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

v učebných osnovách jednotlivých predmetov. 

Na úrovni niţšieho sekundárneho vzdelávania sú povinnou súčasťou vzdelávania tieto 

prierezové témy: 

 Multikultúrna výchova 

 Mediálna výchova 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Environmentálna výchova 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 Ochrana človeka a zdravia 

 

Multikultúrna výchova 
 

S aktuálnou realitou celosvetovej globálnej spoločnosti a s multikultúrnym charakterom 

slovenskej spoločnosti sa spájajú riziká predsudkov a stereotypov, ktoré sa prejavujú v 

rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie. 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 ţiaci 

naučia rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a s ich príslušníkmi dokáţu konštruktívne 

komunikovať a spolupracovať. Pri realizácii tejto témy budeme vyuţívať také didaktické 

postupy a metódy, ktoré neučia stierať medzikultúrne rozdiely, ale pochopiť ich, akceptovať 

ich a tieţ rešpektovať ľudské práva.  
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S prierezovou témou Multikultúrna výchova úzko súvisí regionálna výchova a tradičná 

ľudová kultúra, ktorá sa vo svojom obsahu ešte hlbšie zaoberá ţivým a hodnotným 

hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Poznanie tradícií je základom 

kultúrnej identity. Spoznávaním svojho regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva sa 

prispieva u ţiakov k formovaniu ich historického vedomia. Vhodnými formami na uplatnenie 

týchto tém sú projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne a pod. Regionálna výchova a 

tradičná ľudová kultúra sa môţe realizovať ako súčasť učebných predmetov – výtvarná 

výchova, hudobná výchova a etická výchova, dejepis a geografia alebo prostredníctvom 

voliteľných predmetov, ako napr. regionálna výchova, regionálny dejepis a podobne. 13  

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

- rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti;  

- spoznal rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry;  

- akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;  

- uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí;  

- mal moţnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjal tak svoju kultúrnu identitu.  

Spôsob realizácie:  

a) v rámci vyučovania jednotlivých predmetov – cudzie jazyky, dejepis, občianska 

náuka, geografia, etická výchova, geografia, hudobná výchova, výtvarná výchova, 

etická výchova.  

b) v rámci celoplošných aktivít školy  

 Vianočná pošta 

 Záloţka do knihy spája školy 

 Krása slova - prednes poézie a prózy v slovenskom, ruskom a anglickom jazyku 

 Návšteva pamätníkov v obci 

 Ľude pud Nastasom – kultúrno-prezentačné podujatie, ktorého cieľom je oţiviť staré 

tradície a prezentovať tradičné povolania a remeslá  

 Festival ľudovej kultúry – zapojenie ţiakov školy do programu 

 Pietny akt kladenia vencov a lampiónový sprievod pri príleţitosti Dňa víťazstva 

nad fašizmom 

 

Mediálna výchova 

Hlavným cieľom prierezovej témy Mediálna výchova je rozvoj mediálnej gramotnosti ţiakov 

– schopnosti kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych 

obsahov a zmysluplne vyuţívať médiá. Je dôleţité, aby sa ţiaci na veku primeranej úrovni 

postupne dokázali orientovať v mediálnom svete a osvojili si stratégie bezpečného 

zaobchádzania s rôznymi druhmi médií. Dôraz sa kladie na rozvíjanie kritického myslenia; 

vhodnou metódou je spoločné skúmanie, analyzovanie a samostatné premýšľanie, pričom sa 

vychádza z konkrétnej reality ţiakov v triede. 

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

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

- nadobudol základné technické zručnosti potrebné pre pouţívanie médií a médiá 

vyuţíval zmysluplne;  

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

- získal kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne 

spracovanú realitu;  
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- osvojil si zodpovedný prístup pri vyuţívaní médií na komunikáciu a vytváranie 

vlastných mediálnych produktov.  

Spôsob realizácie:  

a) v rámci vyučovania jednotlivých predmetov - občianska náuka, etická výchova, 

informatická výchova, slovenský jazyk, triednické hodiny.  

b)  v rámci celoplošných aktivít školy – návšteva divadelných predstavení 2x ročne 

(Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Štátne divadlo Košice)  

 

Výstupy:  

Tvorba mediálnych produktov – školský časopis Lúčik, , fotografie, prezentácie, videá,  

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
 

Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj sa prelína celým vzdelávaním. Jej hlavným 

cieľom 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 aktuálnom 

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, dobrým vzťahom medzi ţiakmi a medzi učiteľmi a ţiakmi.  

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

- porozumel sebe a iným;  

- optimálne usmerňoval vlastné správanie;  

- 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 a ich názory a prístupy k riešeniu problémov.  

Spôsob realizácie:  

a) v rámci vyučovania jednotlivých predmetov - občianska výchova, etická výchova, 

náboţenská výchova, slovenský jazyk, triednické hodiny.  

b) v rámci celoplošných aktivít školy  

 Literárne talenty 

 Literárny Keţmarok 

 Európa v škole 

 Gerbócova Snina 

 Najzaujímavejšie podujatie v školskej kniţnici 

 Aktivity v rámci Týţdňa boja proti drogám  

 Zober loptu – nie drogy 

 Beh pre zdravie 

 besedy, besiedky, súťaţe, spoločenské podujatia  
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Environmentálna výchova 

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

vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť  

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

sa riadi ţivot na Zemi; poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie 

a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi 

a globálnymi problémami  a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu  k prostrediu. 

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

- rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a 

ich ţivotné prostredie;  

- rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí;  

- poznal moţnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu ţivotného prostredia, podieľal sa na 

aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu ţivotného prostredia širšieho 

okolia (školy, obce...);  

- získal informácie o zásahoch človeka do ţivotného prostredia a vyhodnotil ich 

dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach;  

- rozlišoval technológie a výrobky šetrné k ţivotnému prostrediu;  

- šetrne sa správal k prírodným zdrojom;  

- aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia ţivotného prostredia.  

V oblasti postojov a hodnôt ţiak  nadobudne schopnosť: 

- vnímať ţivot ako najvyššiu hodnotu, 

- pochopiť význam udrţateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja 

ľudskej spoločnosti, 

- posilňovať pocit  zodpovednosti vo vzťahu k ţivým organizmom a ich prostrediu, 

- podporovať aktívny  prístup k tvorbe a ochrane ţivotného prostredia prostredníctvom 

praktickej výučby, 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému ţivotnému štýlu a k vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia, 

- schopnosť  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu, 

- prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém  v prospech  konania smerom k 

ţivotnému prostrediu, 

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.

Environmentálnu výchovu budeme rozvíjať  ako integrovanú súčasť vzdelávacieho 

obsahu oblastí vzdelávania a vhodných učebných predmetov. Prvky environmentálnej 

výchovy budeme v obsahovej a metodickej rovine rozvíjať aj v rámci voliteľných hodín 

Environmentálna výchova. 

Spôsob realizácie:  

a) v rámci vyučovania jednotlivých predmetov – biológia, geografia, slovenský jazyk, 

etická výchova, environmentálna výchova, regionálna výchova.  

b) v rámci celoplošných aktivít školy  
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 besedy, exkurzie, výlety, 

 Vyčistime si obec 

 Zber papiera 

 Separácia odpadu  

 Environmentálny kalendár 

 Vytvor si svoj herbár z bylín a listov drevín 

 Adoptuj so strom 

 Projektový týţdeň Deň Zeme 

 aktivity pri príleţitosti Svetového dňa vody (exkurzia na Úpravňu vody 

v Stakčíne), Dňa Zeme (kultúrno-výchovný program, exkurzia do Observatória 

na Kolonickom sedle, Praktické meteorologické pozorovania)  

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Dôleţitou súčasťou osobnostného rozvoja ţiakov je príprava na zodpovedné partnerské 

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 

témy 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 partnerských vzťahov, 

manţelstva a rodičovstva;  

- osvojil zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality;  

- uprednostňoval základné princípy zdravého ţivotného štýlu a nerizikového správania vo 

svojom (kaţdodennom) ţivote.  

Spôsob realizácie:  

a) v rámci vyučovania jednotlivých predmetov – biológia, etická výchova, náboţenská 

výchova, regionálna výchova, občianska náuka.  

b) v rámci celoplošných aktivít školy  

 besedy, prednášky 

 Mesiac úcty k starším – zber dobrých skutkov 

 Vianočná besiedka 

 Pošta Jeţiškovi 

 V zdravom tele zdravý duch 

 Týţdeň priateľstva 

 Zasaďme strom 

 Deti ako my 

 Marec mesiac knihy 
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Ochrana života a zdravia 

Prierezovú tému Ochrana života a zdravia budeme realizovať prostredníctvom jednotlivých 

vyučovacích predmetov, ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových 

cvičení.  

Zámerom tejto prierezovej témy je nasmerovať ţiakov k ochrane svojho zdravia a ţivota a 

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

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

Ochrana života a zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti ţiakov zamerané na 

zdravý ţivotný štýl a ochranu ţivota a zdravia v mimoriadnych a nepredvídaných situáciách. 

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

- 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 poskytnúť predlekársku prvú pomoc;  

- mal moţnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na 

fyzickú a psychickú záťaţ v náročných ţivotných situáciách;  

- orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode.  

Spôsob realizácie:  

a) v rámci vyučovania jednotlivých predmetov - biológia, občianska náuka, telesná výchova, 

výtvarná výchova, svet práce, technika, fyzika, chémia.  

b) v rámci celoplošných aktivít školy  

- didaktické hry – 1. stupeň  

- Kurz OŢZ – 2. stupeň  

Prierezová téma sa bude realizovať v dvoch špecializovaných kurzoch na začiatku školského 

roka (september) a na konci školského roka (jún) v časovej dotácii 15 hodín s obsahom: 

 riešenie  mimoriadnych situácií - civilná ochrana,  

 zdravotná príprava,  

 pohyb a pobyt v prírode.  

Na realizáciu tejto prierezovej tematiky vyčleníme 4 dni. 

 

7. Finančná gramotnosť 

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. Táto schopnosť je kontinuom tých schopností, ktoré 

sú podmienené vekom, rodinou, kultúrou či miestom bydliska, je označením pre stav 

neustáleho vývoja, ktorý umoţňuje jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti 

a meniace sa ekonomické prostredie. Ako ucelený systém výchovy a vzdelávania ţiakov sa 

uplatňuje i v predmetoch základnej školy. Národný štandard finančnej gramotnosti naznačuje, 

akými poznatkami, zručnosťami a skúsenosťami musia pedagogickí zamestnanci a ţiaci 

disponovať, aby mohli nepretrţite rozširovať svoje vedomosti o osobných financiách podľa 

toho, ako sa budú meniť ich zodpovednosti a príleţitosti. 

Pri uplatňovaní jednotlivých tém a kompetencií finančnej gramotnosti je zachovávaný 

vzťah k základnému rámcu finančnej gramotnosti ako celospoločenskej osvety a tieto sú 

riešené vo vzťahu k fungovaniu jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti, k pochopeniu 
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otázky bohatstva a chudoby, k hodnotovej orientácii k peniazom, k modelom zabezpečenia 

jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov extrémov, k osobným a rodinným 

modelom zabezpečenia ţivotných potrieb; tieţ je analyzované ekonomické fungovanie rodín, 

modely fungovania ekonomicky úspešných jednotlivcov a kopírovanie ich ţivotnej cesty, 

zdôrazňuje sa potreba nárastu počtu ekonomicky úspešných jednotlivcov ako dôleţitého 

prvku hospodárskej rastu krajiny a napomáha sa prepojeniu vzdelávania talentov s víziou 

ekonomickej úspešnosti jednotlivcov. 

V rámci jednotlivých vyučovacích hodín sa učitelia budú snaţiť sprostredkovať 

ţiakom základné poznatky, rozvíjať v nich zručnosti a skúsenosti z oblasti finančnej 

gramotnosti. Ţiaci budú vedení k tomu, aby vedeli posúdiť význam trvalých ţivotných 

hodnôt, zváţiť vplyv peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie 

ţivotných priorít a východísk zabezpečenia ţivotných potrieb, aby vedeli 

pouţívať spoľahlivé informácie a rozhodovacie procesy pri osobných financiách, rozumeli a 

orientovali sa v zabezpečovaní ţivotných potrieb jednotlivca a rodiny, vedeli vyhodnotiť 

vzťah práce a osobného príjmu, v rámci moţností dokázali organizovať osobné financie 

a pouţívali rozpočet na riadenie hotovosti, orientovali sa v problematike udrţania výhodnosti, 

poţičiavania za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu, vedeli aplikovať rôzne finančné 

stratégie (veku primerané), ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi, pouţívali primerané stratégie 

riadenia rizík. 

Ciele finančnej gramotnosti budú napĺňané aplikáciou vhodných metód a foriem 

práce – práca s informačnými zdrojmi, brainstorming, diskusie, problémové metódy, situačné 

a rolové hry, besedy, pojmové mapy a pod. Ţiaci sú zoznamovaní s ekonomickými 

problémami spoločnosti a aktívne zapájaní do práce na hodine. Vyuţívaná bude tvorba 

projektov, v ktorých sa uplatňuje finančná gramotnosť. Projekty budú umiestnené na 

nástenkách v škole, prípadne prezentované i počas jednotlivých vyučovacích hodín (najmä 

počas hodín matematiky, vecného učenia, vlastivedy, výchovy k mravnosti a občianstvu a 

etickej výchovy), čím vplývajú aj na ostaných ţiakov. Ţiaci sa budú sami aktívne podieľať na 

práci počas vyučovacích hodín, budú vyhľadávať témy, zaujímať k nim stanoviská. 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 
5. ročník 

JAZYK  A SLOH 

TC Učivo TÉMA KOMPETENCIA/ 

Očakávania, že žiak je schopný: 
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Diskusia   3.  ZABEZPEČENIE  

PEŇAZÍ  PRE 

USPOKOJOVANIE  

ŢIVOTNÝCH POTRIEB 

– PRÍJEM A PRÁCA 

 

ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 3:  

Poznať a harmonizovať osobné, rodinné, 

spoločenské potreby: 

 vysvetliť vzájomné vzťahy medzi ţivotnými 

potrebami jednotlivca a rodiny,  

 vysvetliť, kedy sporiť a kedy si poţičiavať 

(rozdiel medzi úsporami a pôţičkou).  

Diskusia   1.  ČLOVEK VO SFÉRE 

PEŇAZÍ 
ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 2:  

Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú 

súvislosť medzi bohatstvom a chudobou: 

 vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze,  

 demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na 

bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a 

peňazí).  

E-mail. Plagát.  2. FINANČNÁ ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 2:  
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Inzerát. 

Reklama 

ZODPOVEDNOSŤ  

A PRIJÍMANIE 

ROZHODNUTÍ 

 

 

4. PLÁNOVANIE A 

HOSPODÁRENIE S 

PENIAZMI  

 

Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov: 

 uviesť silné a slabé stránky internetových a 

tlačových zdrojov informácií o produktoch,  

 opísať základné typy bankových produktov.  

 

ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 3 :  

Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri 

zodpovednom rozhodovaní o nákupe  

 opísať tvorbu ceny ako súčasť nákladov, zisku, 

DPH,  

 zhodnotiť vplyv ponuky a dopytu na tvorbu ceny 

a jej zmeny,  

 uviesť príklady ako vonkajšie činitele (napr. 

marketing alebo reklamné techniky) môţu u 

rozličných jedincov ovplyvniť rozhodnutie, na 

čo minúť peniaze,  

 opísať spôsob rozhodovania pri sporení a míňaní 

finančných prostriedkov,  

 kriticky zhodnotiť informácie poskytované 

reklamou.  

LITERATÚRA 

V
 r

íš
i 

ro
zp

rá
v
o
k
 

P
o
zr

im
e 

si
 r

o
zp

rá
v
k
u
 Zemský poklad 

 

 

 

Zbojník Jurko 

 

 

1.  ČLOVEK VO SFÉRE 

PEŇAZÍ 

  

 

 

ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 2:  

Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú 

súvislosť medzi bohatstvom a chudobou: 

 vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze, 

 demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na 

bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce 

a peňazí. 

6. ročník 

JAZYK  A SLOH 

TC Učivo TÉMA KOMPETENCIA/ 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Z
H
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V

Á
R
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Argument, 

protiargument  

3. ZABEZPEČENIE 

PEŇAZÍ PRE 

USPOKOJOVANIE 

ŢIVOTNÝCH POTRIEB - 

PRÍJEM A PRÁCA 

ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 1:  

Poznať a harmonizovať osobné, rodinné, 

spoločenské potreby: 

 vysvetliť vzájomné vzťahy medzi ţivotnými 

potrebami jednotlivca a rodiny,  

 vysvetliť, kedy sporiť a kedy si poţičiavať 

(rozdiel medzi úsporami a pôţičkou).  

 

Rozhovor nie sú 

iba slová 

3. ZABEZPEČENIE 

PEŇAZÍ PRE 

USPOKOJOVANIE 

ŢIVOTNÝCH POTRIEB - 

PRÍJEM A PRÁCA 

ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 1:  

Poznať a harmonizovať osobné, rodinné, 

spoločenské potreby: 

 vysvetliť vzájomné vzťahy medzi ţivotnými 

potrebami jednotlivca a rodiny., 

 vysvetliť, kedy sporiť a kedy si poţičiavať 

(rozdiel medzi úsporami a pôţičkou).  

LITERATÚRA 

Z
O

  
Ţ

IV
O

T
A

 D
E

T
Í 

B
A

L
A

D
Y

 

 

Mark Twain: 

Princ a bedár 

 

P. O. 

Hviezdoslav: 

Zuzanka 

Hraškovie 

1.  ČLOVEK VO SFÉRE 

PEŇAZÍ 

  

 

 

ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 2: 

Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú 

súvislosť medzi bohatstvom a chudobou: 

 vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze,  

 demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na 

bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a 

peňazí). 
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7. ročník 

JAZYK  A SLOH 

TC Učivo TÉMA 
KOMPETENCIA/ 

Očakávania, že žiak je schopný: 

 

S
L
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V
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 D
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Y
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R

U
H

Y
  

 
Dynamický opis 4. PLÁNOVANIE A 

HOSPODÁRENIE S 

PENIAZMI 

ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 3: 

Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri 

zodpovednom rozhodovaní o nákupe: 

 opísať tvorbu ceny ako súčasť nákladov, zisku, 

DPH,  

 zhodnotiť vplyv ponuky a dopytu na tvorbu ceny 

a jej zmeny,  

 uviesť príklady ako vonkajšie činitele (napr. 

marketing alebo reklamné techniky) môţu u 

rozličných jedincov ovplyvniť rozhodnutie, na 

čo minúť peniaze,  

 opísať spôsob rozhodovania pri sporení a míňaní 

finančných prostriedkov,  

 kriticky zhodnotiť informácie poskytované 

reklamou.  

Základné 

číslovky 

1. ČLOVEK VO SFÉRE 

PEŇAZÍ 
ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 1: 

Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si 

vzťah medzi životnými potrebami a financiami 

ako prostriedku ich zabezpečenia. 

 vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých 

ţivotných hodnôt a uspokojovaním ţivotných 

potrieb,  

 vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu 

peňazí ako prostriedku na zabezpečenie 

ţivotných potrieb.  

LITERATÚRA 

U
M

E
L

E
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K
Á

 

L
IT
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T
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A
 

V
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R
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E

 

 

Martin Kukučín: 

Z teplého 

hniezda 

 

 

 

3. ZABEZPEČENIE 

PEŇAZÍ PRE 

USPOKOJOVANIE 

ŢIVOTNÝCH POTRIEB - 

PRÍJEM A PRÁCA 

ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 3: 

Identifikovať zdroje osobných príjmov: 

 uviesť príklady zdrojov príjmu iných neţ mzda 

(napr. dar, provízia a zisk, peňaţný príjem 

domácnosti, štátna sociálna podpora). 

 

8. ročník 

JAZYK  A SLOH 

TC UČIVO TÉMA 
KOMPETENCIA/ 

Očakávania, že žiak je schopný: 

D
E

B
A

T
U

JE
M

E
  

N
A

 Ú
R

O
V

N
I 

Tvorba textu 

reklamy 

s vyuţitím 

podstatných 

mien v slovných 

spojeniach 

1. ČLOVEK VO SFÉRE 

PEŇAZÍ 
ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 3:  

Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne  

 prijímať finančné rozhodnutia na základe 

svojich reálnych moţností.  

B
U

Ď
T

E
  
A

S
E

R
T

ÍV
N

I Asertívna 

a efektívna 

komunikácia, 

debata 

a diskusia 

 

6. SPORENIE A 

INVESTOVANIE 
ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 1:  

Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k 

finančnej prosperite 

 uviesť príklady, ako sporenie môţe zlepšiť 

finančnú prosperitu, 

 opísať pozitívne a negatívne stránky sporenia na 

krátkodobé a strednodobé ciele. Vysvetliť 

hodnotu a význam „núdzového fondu“,  

 vysvetliť, prečo je sporenie základným 

predpokladom pre investovanie.  
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Úvaha  1. ČLOVEK VO SFÉRE 

PEŇAZÍ 
ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 1:  

Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si 

vzťah medzi životnými potrebami a financiami 

ako prostriedku ich zabezpečenia.  

 vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých 

ţivotných hodnôt a uspokojovaním ţivotných 

potrieb,  

 vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu 

peňazí ako prostriedku na zabezpečenie 

ţivotných potrieb.  
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Margita Figuli: 

Tri gaštanové 

kone 

1. ČLOVEK VO SFÉRE 

PEŇAZÍ 
ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 2:  

Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú 

súvislosť medzi bohatstvom a chudobou 

 vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze,  

 demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na 

bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a 

peňazí).  

9. ročník 

JAZYK  A SLOH 

TC UČIVO TÉMA 
KOMPETENCIA/ 

Očakávania, že žiak je schopný: 

H
Ľ

A
D

Á
M

E
 

O
D

B
O

R
N

ÍK
O

V
 Tlačenica 

v svete tlačív -  

administratívny 

štýl 

 

2. FINANČNÁ 

ZODPOVEDNOSŤ  

    A  PRIJÍMANIE 

ROZHODNUTÍ 

ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 2:  

Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov 

 uviesť silné a slabé stránky internetových a 

tlačových zdrojov informácií o produktoch,  

 opísať základné typy bankových produktov  

D
R

IE
M

E
 V

 T
E

B
E

 

U
M

E
L

E
C

? 

Kde, kedy, ako 

a prečo vznikli 

peniaze?  

Príslovkové 

určenie  

1. ČLOVEK VO SFÉRE 

PEŇAZÍ 
ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 1:  

Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si 

vzťah medzi životnými potrebami a financiami 

ako prostriedku ich zabezpečenia.  

 vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých 

ţivotných hodnôt a uspokojovaním ţivotných 

potrieb,  

 vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu 

peňazí ako prostriedku na zabezpečenie 

ţivotných potrieb. 

U
V

A
Ţ

U
JM

E
  

S
P

O
L

U
 

Akí ľudia sú 

dnes ţiadaní? 

Prídavné mená 

3.  ZABEZPEČENIE  

PEŇAZÍ  PRE 

USPOKOJOVANIE  

ŢIVOTNÝCH POTRIEB 

– PRÍJEM A PRÁCA  

 

ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 1:  

Poznať a harmonizovať osobné, rodinné, 

spoločenské potreby  

 vysvetliť vzájomné vzťahy medzi ţivotnými 

potrebami jednotlivca a rodiny,  

 vysvetliť, kedy sporiť a kedy si poţičiavať 

(rozdiel medzi úsporami a pôţičkou).  

LITERATÚRA 
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Victor Hugo: 

Bedári 

1. ČLOVEK VO SFÉRE 

PEŇAZÍ 
 

ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 2:  

Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú 

súvislosť medzi bohatstvom a chudobou 

 vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze,  

 demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na 

bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a 

peňazí).  
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František 

Hečko: Červené 

víno 

1. ČLOVEK VO SFÉRE 

PEŇAZÍ 
ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 2:  

Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú 

súvislosť medzi bohatstvom a chudobou 

 vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze,  

 demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na 

bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a 

peňazí).  

E
P
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A

  
A

 E
P
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K

É
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Á

N
R

E
 

Agatha 

Christieová: 

Diomedove 

kone 

2.  FINANČNÁ  

ZODPOVEDNOSŤ  

A PRIJÍMANIE 

ROZHODNUTÍ 

 

ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 3:  

Posúdiť význam boja proti korupcii, ochrany 

proti praniu špinavých peňazí a ochrany 

finančných záujmov EÚ  

 vymedziť korupciu ako porušenie zákona 

(trestný čin).  

 vysvetliť pojem pranie špinavých peňazí.  

 uviesť príklady podvodov súvisiacich so 

zneuţívaním verejných zdrojov.  

D
R
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M

A
T

IC
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É
  

U
M

E
N

IE
 

Jozef Gregor 

Tajovský: 

Ţenský zákon 

1. ČLOVEK VO SFÉRE 

PEŇAZÍ 
ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 2:  

Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú 

súvislosť medzi bohatstvom a chudobou 

 vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze,  

 demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na 

bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a 

peňazí).  

 

 

Implementácia finančnej gramotnosti v ostaných predmetoch: 
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. 

Čiastková kompetencia 1: Vyhodnotiť trvalé ţivotné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 

ţivotnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia. 

Ţiak je schopný:  

Vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých ţivotných hodnôt a uspokojovaním ţivotných 

potrieb. 

Vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie 

ţivotných potrieb 

 

Ročník Predmet Témy 

piaty MAT 

Vytvorenie obrazu prirodzených čísel do a nad milión 

Počtové výkony s prirodzenými číslami 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické 

matematické myslenie 

Piaty -

deviaty 
ETV 

Pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre                                  

Kognitívna a emocionálna empatia 

šiesty OBN Metódy merania sociálnych vzťahov v skupinách 

siedmy OBN Prirodzený pohyb obyvateľstva na Zemi, migrácia 

ôsmy OBN Funkcie štátu, Zákon o rodine, Manţelstvo, Rodina, Rozvod 

deviaty OBN Potreby a statky 

siedmy INF Informácie okolo nás - tabuľkový kalkulátor 



28 

 

šiesty FYZ Meranie objemu, Meranie dĺţky, Meranie hmotnosti 

ôsmy FYZ Zvyšovanie spotreby energie 

 

Čiastková kompetencia 2: Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú súvislosť medzi 

bohatstvom a chudobou 

Ţiak je schopný:  

Vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze. 

Demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce 

a peňazí) . 

 

Ročník Predmet Témy 

piaty ETV 
Pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre                                  

Kognitívna a emocionálna empatia 

siedmy OBN Sociálne a politické konflikty – vojny, terorizmus 

ôsmy OBN Zákon o rodine, Manţelstvo, Rodina, Rozvod 

deviaty OBN Výrobný proces (Vstupy do výroby, Výstupy z výroby) 

siedmy INF Informácie okolo nás - tabuľkový kalkulátor 

 

Čiastková kompetencia 3: Osvojiť si, čo znamená ţiť hospodárne. 

Ţiak je schopný:  

Uviesť príklady dobrého hospodárenia (z literatúry, médií, svojho okolia, z vlastnej 

skúsenosti). 

Ročník Predmet Témy 

ôsmy OBN 
Občianske právo, Trestné právo, Zákon o rodine, Manţelstvo, 

Rodina, Rozvod 

deviaty OBN Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike 

siedmy INF Informácie kolo nás - tabuľkový kalkulátor 

 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí  

Celková kompetencia: 

Pouţívanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov v osobných financiách. 

Čiastková kompetencia 1: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.  

Ţiak je schopný:  

Uviesť príklady, ako byť finančne zodpovedným mladým človekom. 

Argumentovať na príkladoch úspešných jednotlivcov plánovanie vlastnej profesijnej cesty. 

 

Ročník Predmet Témy 

piaty - 

deviaty 
ETV Ekonomické hodnoty a etika 

siedmy OBN Samospráva ako prvok občianskej participácie 

ôsmy OBN 
Trestné právo, právne normy, Zákon o rodine, Manţelstvo, Rodina, 

Rozvod, Trestný čin, Trestná zodpovednosť 

deviaty OBN Základné formy podnikania, Ako sa stať podnikateľom 

siedmy INF Informácie okolo nás 
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Čiastková kompetencia 2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov. 

Ţiak je schopný:  

Uviesť silné a slabé stránky internetových a tlačových zdrojov informácií o produktoch. 

Opísať základné typy bankových produktov 

Ročník Predmet Témy 

piaty - 

deviaty 
ETV Ekonomické hodnoty a etika 

ôsmy OBN 
Odvetvia práva. Verejné a súkromné právo, Zákon o rodine, 

Manţelstvo, Rodina, Rozvod 

deviaty OBN Banky a sporiteľne, Poisťovne, Produkty a sluţby bánk 

siedmy INF Informácie okolo nás 

ôsmy INF Princípy fungovania IKT 

deviaty INF Informácie okolo nás – spracovanie grafických informácií 

Čiastková kompetencia 3: Posúdiť význam boja proti korupcii, ochrany proti praniu 

špinavých peňazí a ochrany finančných záujmov EÚ 

Ţiak je schopný:  

Vymedziť korupciu ako porušenie zákona (trestný čin ). 

Vymedziť pojem pranie špinavých peňazí. 

Uviesť príklady podvodov  súvisiacich so zneuţívaním verejných zdrojov. 

 

Ročník Predmet Témy 

piaty - 

deviaty 
ETV Ekonomické hodnoty a etika 

ôsmy OBN Odvetvia práva. Verejné a súkromné právo, Zákon o rodine, 

Manţelstvo, Rodina, Rozvod, Trestný čin, Trestná zodpovednosť 

deviaty OBN Peniaze a finančné inštitúcie v Slovenskej republike – Funkcie peňazí, 

Euro v SR, Štátny rozpočet 

piaty INF Informačná spoločnosť – legálny a nelegálny softvér 

siedmy INF Informácie okolo nás – bezpečnosť na internete 

ôsmy INF 

Lokálna sieť, zdieľanie súborov – ochrana údajov, Antvírusové 

programy, Autorské práva na softvér a hardvér, On-line sluţby e-

spoločnosti – internetový obchod – bezpečnosť a ochrana, 

Číselná informácia, spacovanie e a vyhodnotenie 

deviaty INF Informácie okolo nás- počítačová kriminalita 

Čiastková kompetencia 4: Prijímať finančné rozhodnutia zvaţovaním alternatív a dôsledkov  

Ţiak je schopný:  

Zoradiť osobné finančné ciele  podľa ich  priority.  

Zhodnotiť dôsledky finančného rozhodnutia. 

Stanoviť si kroky  na dosiahnutie krátkodobých finančných cieľov. 

Ročník Predmet Témy 

piaty - 

deviaty 
ETV Ekonomické hodnoty a etika 

ôsmy OBN Odvetvia práva. Verejné a súkromné právo, Zákon o rodine, 

Manţelstvo, Rodina, Rozvod 

deviaty OBN Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike 
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siedmy INF Informácie okolo nás – vyhľadávanie informácií 

ôsmy INF 
Komunikácia prostredníctvom IKT – vyhľadávanie a spracovanie 

informácií 

deviaty INF Informácie okolo nás – online-nákup 

Čiastková kompetencia 5: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záleţitostiach  

Ţiak je schopný:  

Vysvetliť moţnosti úniku dôleţitých osobných informácií. 

Zhodnotiť dôsledky  zneuţitia osobných informácií. 

Vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných záleţitostiach môţe pomôcť predchádzať 

konfliktom (finančná inštitúcia, klient). 

 

Ročník Predmet Témy 

piaty - 

deviaty 
ETV Ekonomické hodnoty a etika 

ôsmy OBN Zákon o rodine, Manţelstvo, Rodina, Rozvod 

deviaty OBN 
Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike – Produkty bánk, 

sporiteľní a poisťovní 

Čiastková kompetencia 6: Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov. 

Ţiak je schopný:  

Vyhľadať informácie o právach spotrebiteľov vrátane nároku na reklamácie. 

Charakterizovať pojem finanční spotrebitelia. 

 

Ročník Predmet Témy 

piaty - 

deviaty 
ETV Ekonomické hodnoty a etika 

ôsmy OBN Zákon o rodine, Manţelstvo, Rodina, Rozvod 

deviaty OBN Spotrebiteľ, spotreba, Súkromná a verejná spotreba 

deviaty FYZ Elektrické spotrebiče v domácnosti 

šiesty MAT 

Desatinné čísla, počtové výkony s desatinnými číslami 

Násobenie a delenie desatinných čísel 

Obsah obdĺţnika, štvorca a pravouhlého trojuholníka v desatinných 

číslach, jednotky obsahu. 

 

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.  

Čiastková kompetencia 1: Poznať a harmonizovať osobné, rodinné, spoločenské potreby.  

Ţiak je schopný:  

Vysvetliť vzájomné vzťahy medzi ţivotnými potrebami jednotlivca a rodiny. 

Vysvetliť, kedy sporiť a kedy si poţičiavať (rozdiel medzi úsporami a pôţičkou). 

 

Ročník Predmet Témy 

piaty - 

deviaty 
ETV 

Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine,  

Pozitívne vzory správania v kaţdodennom ţivte 
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siedmy MAT Eurá a centy, Zlomky, percentá a promile, jednoduché úrokovanie, 

vklad, Priama a nepriama úmera 

ôsmy MAT Slovné úlohy – kontextové a podnetové - mzda 

deviaty MAT Numerické a slovné úlohy s veľkými číslami, Odhad výsledku, 

Slovné úlohy riešené rovnicami a nerovnicami, Jednotky obsahu 

a objemu, Objemy a povrchy telies, Pouţitie podobnosti pri meraní 

výšok a vzdialenosti v reálnych situáciách, Štatistika, Tabuľky, grafy, 

diagramy 

ôsmy OBN Zákon o rodine, Manţelstvo, Rodina, Rozvod 

deviaty OBN Potreby a statky, Vstupy do výroby, Produkty a sluţby bánk 

ôsmy FYZ Zvyšovanie spotreby energie 

siedmy INF 

Informačná spoločnosť – netiketa, zásady bezpečnosti na internete, 

Platnosť a správnosť informácií, nebezpečný obsah 

Princípy fungovania IKT – Neinteraktívna komunikácia 

Postupy riešenia problémov, algorytmické myslenie – Programovací 

jazyk Imagine 

ôsmy INF 

Lokálna sieť, zdieľanie súborov – ochrana údajov, Autorské práva na 

softvér a hardvér, Online sluţby e-spoločnosti – bezpečnosť 

a ochrana, Číselná informácia, spracovanie a vyhodnotenie 

Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska 

uspokojovania ţivotných potrieb a základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti  

Ţiak je schopný:  

Identifikovať   internetové a tlačové zdroje informácií o pracovných miestach, kariére 

a podnikaní. 

Porovnať osobné zručnosti a záujmy s rôznymi kariérnymi moţnosťami. 

Uviesť príklad úspešných jedincov v ekonomickej oblasti. 

Ročník Predmet Témy 

piaty - 

deviaty 
ETV 

Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine,  

Pozitívne vzory správania v kaţdodennom ţivte 

ôsmy OBN Zákon o rodine, Manţelstvo, Rodina, Rozvod 

deviaty OBN Podnik a podnikanie, Ako sa stať podnikateľom 

Čiastková kompetencia 3: Identifikovať zdroje osobných príjmov. 

Ţiak je schopný:  

 Vysvetliť pojem mzda (hrubá, čistá). 

Uviesť príklady zdrojov    príjmu iných neţ mzda  ( napr. dar, provízia a zisk, peňaţný príjem 

domácnosti, štátna sociálna podpora). 

 

Ročník Predmet Témy 

piaty - 

deviaty 
ETV 

Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine,  

Pozitívne vzory správania v kaţdodennom ţivte 

ôsmy OBN Zákon o rodine, Manţelstvo, Rodina, Rozvod 

deviaty OBN Peniaze a funkcie peňazí, Stavebná sporiteľňa, Poisťovne 

 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi  

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

Čiastková kompetencia 1: Vypracovať osobný finančný plán.  

Ţiak je schopný:  

Vypracovať denník osobných príjmov a výdavkov. 

Rozlíšiť pravidelné a nepravidelné príjmy a výdavky. 

Opísať spôsob rozdelenia  finančnej čiastky pripadajúcej na týţdeň medzi jednotlivé finančné 

ciele – míňanie, sporenie a spoluúčasť. 

Diskutovať o prvkoch osobného rozpočtu (príjmy, výdavky a úspory). 

Zostaviť rozpočet domácnosti. 

Poznať typy rozpočtov a ich odlišnosti (vyrovnaný, schodkový, prebytkový) na úrovni rodiny. 

Vypočítať percentuálny podiel pripadajúci na hlavné kategórie výdavkov v rámci   mesačného 

rodinného rozpočtu. 

Charakterizovať hlavné prvky jednoduchého závetu. 

 

Ročník Predmet Témy 

piaty - 

deviaty 
ETV Dobré meno a pravda ako etické hodnoty 

ôsmy OBN 
Súdy, prokuratúra, advokácia, polícia a notárstvo, Zákon o rodine, 

Manţelstvo, Rodina, Rozvod   

deviaty OBN 
Osobné financie, Osobný finančný plán, Rodinný rozpočet, Štátny 

rozpočet 

siedmy FYZ Výpočet tepla 

šiesty MAT 

Desatinné čísla, počtové výkony s desatinnými číslami 

Násobenie a delenie desatinných čísel 

Obsah obdĺţnika, štvorca a pravouhlého trojuholníka v desatinných 

číslach, jednotky objemu 

 

Čiastková kompetencia 2: Popísať spôsob pouţívania rôznych metód platenia. 

Ţiak je schopný:  

Charakterizovať rôzne typy miestnych finančných inštitúcií. 

Opísať moderné spôsoby platenia. 

Rozlíšiť platobné karty podľa funkcie (debetné, kreditné), podľa technológie (s magnetickým 

prúţkom a čipom) a podľa spôsobu prevedenia (embosované , neembosované, virtuálneň. 

Nájsť informácie z internetu o rôznych virtuálnych menách. 

 

Ročník Predmet Témy 

piaty - 

deviaty 
ETV Dobré meno a pravda ako etické hodnoty 

ôsmy OBN Zákon o rodine, Manţelstvo, Rodina, Rozvod 

deviaty OBN 
Produkty sluţby bánk, Elektronické bankovníctvo, Osobné financie 

Súčasné formy peňazí 

piaty 

šiesty 
INF 

Informačná spoločnosť – Netiketa, zásady bezpečnosti na internete, 

Platnosť a správnosť informácií, nebezpečný obsah 

Princípy fungovania IKT – Neinteraktívna komunikácia 

Postupy riešenia problémov, algorytmické myslenie – Programovací 

jazyk Imagine 

siedmy MAT Eurá a centy, Zlomky, Percent a promile, úrok, jednoduché 
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úrokovanie, vklad, Priama a nepriama úmera 

 

Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní 

o nákupe.  

Ţiak je schopný:  

Opísať tvorbu ceny ako súčasť nákladov, zisku, DPH. 

Zhodnotiť vplyv ponuky a dopytu na tvorbu ceny a jej zmeny. 

Uviesť príklady ako vonkajšie činitele (napr. marketing alebo reklamné techniky ) môţu 

u rozličných jedincov ovplyvniť rozhodnutie, na čo minúť peniaze. 

Opísať spôsob rozhodovania pri sporení a míňaní finančných prostriedkov. 

Kriticky zhodnotiť informácie poskytované reklamou. 

 

Ročník Predmet Témy 

piaty - 

deviaty 
ETV 

Dobré meno a pravda ako etické hodnoty 

Masmediálne vplyvy 

ôsmy OBN Zákon o rodine, Manţelstvo, Rodina, Rozvod 

deviaty OBN 
Trhová ekonomika - Trhový mechanizmus, Trh, Vplyv reklamy na 

spotrebiteľov, Práva spotrebiteľa v Európskej únii 

deviaty MAT 

Numerické a slovné úlohy s veľkými číslami, Odhad výsledku, 

Slovné úlohy riešené rovnicami a nerovnicami, Jednotky obsahu 

a objemu, Objemy a povrchy telies, Pouţitie podobnosti pri meraní 

výšok a vzdialenosti v reálnych situáciách, Štatistika, Tabuľky, grafy, 

diagramy 

 

Čiastková kompetencia 4: Vysvetliť daňový a odvodový systém 

Ţiak je schopný:  

Vysvetliť rozdiel medzi daňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmu. 

Uviesť príklady, ako štát vyuţíva príjmy z daní. 

Pouţiť internetovú kalkulačku na výpočet výšky čistej mzdy. 

 

Ročník Predmet Témy 

piaty - 

deviaty 
ETV Dobré meno a pravda ako etické hodnoty 

ôsmy OBN Funkcie štátu, Zákon o rodine, Manţelstvo, Rodina, Rozvod 

deviaty OBN Dane a daňová sústava, Priame a nepriame dane, Štátny rozpočet 

 

Čiastková kompetencia 5: Zváţiť príspevky na darcovstvo a filantropiu.   

Ţiak je schopný:  

Analyzovať súvislosť filantropie s osobným rozpočtom. 

Opísať moţnosti účasti na charitatívnych aktivitách. 

 

Ročník Predmet Témy 

piaty - 

deviaty 
ETV Dobré meno a pravda ako etické hodnoty 

ôsmy OBN Zákon o rodine, Manţelstvo, Rodina, Rozvod 

deviaty OBN Osobný finančný plán, Vplyv reklamy na spotrebiteľa 
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5. Úver a dlh  

Celková kompetencia 

Udrţanie výhodnosti, poţičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu. 

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov. 

Ţiak je schopný:  

Zhodnotiť výhody a nevýhody   vyuţívania úveru. 

Aplikovať na príkladoch jednoduché úročenie 

Identifikovať platený a prijatý úrok. 

Vysvetliť, prečo je pouţívanie kreditnej karty určitou formou pôţičky. 

Analyzovať moţnosti získavania finančných prostriedkov cez bankové a nebankové subjekty 

a význam nákupov na úver. 

Ročník Predmet Témy 

piaty - 

deviaty 
ETV Masmediálne vplyvy 

ôsmy OBN Zákon o rodine, Manţelstvo, Rodina, Rozvod 

deviaty OBN Produkty a sluţby bánk, Osobné financie 

siedmy MAT 
Eurá a centy, Zlomky, Percentá a promile, úrok, jednoduché 

úrokovanie, vklad, Priama a nepriama úmera 

deviaty MAT 

Numerické a slovné úlohy s veľkými číslami, Odhad výsledku, 

Slovné úlohy riešené rovnicami a nerovnicami, Jednotky obsahu 

a objemu, Objemy a povrchy telies, Pouţitie podobnosti pri meraní 

výšok a vzdialenosti v reálnych situáciách, Štatistika, Tabuľky, grafy, 

diagramy 

 

Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlţením 

alebo ako ich zvládnuť. 

Ţiak je schopný:  

Vysvetliť rozdiel medzi bankovými a nebankovými subjektmi. 

Uviesť príklady legálnych a nelegálnych postupov pri vymáhaní dlhov. 

Zhodnotiť význam úverovej histórie a budovania pozitívnej úverovej histórie. 

 

Ročník Predmet Témy 

ôsmy OBN Zákon o rodine, Manţelstvo, Rodina, Rozvod 

deviaty OBN 
Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike 

Banky a sporiteľne, Práva spotrebiteľov v Európskej únii 

Čiastková kompetencia 3: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch 

spotrebiteľských úverov. 

Ţiak je schopný:  

Uviesť príklady spotrebiteľských úverov a ich poskytovateľov. 

Identifikovať rôzne druhy úverov a ich zabezpečenie. 

 

Ročník Predmet Témy 

ôsmy OBN Zákon o rodine, Manţelstvo, Rodina, Rozvod 

deviaty OBN 
Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike, Banky a sporiteľne 

Produkty a sluţby bánk 

deviaty MAT Štatistika, Tabuľky, grafy, diagramy 
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6. Sporenie a investovanie  

Celková kompetencia 

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

Čiastková kompetencia 1: Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite. 

Ţiak je schopný:  

Uviesť príklady, ako sporenie môţe zlepšiť finančnú prosperitu. 

Opísať pozitívne a negatívne stránky sporenia na krátkodobé a strednodobé ciele. Vysvetliť 

hodnotu a význam ,, núdzového fondu. ´´ 

Vysvetliť, prečo je sporenie základným predpokladom pre investovanie. 

Ročník Predmet Témy 

ôsmy OBN Zákon o rodine, Manţelstvo, Rodina, Rozvod 

deviaty OBN 
Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike, Banky a sporiteľne 

Sporenie 

siedmy MAT 
Eurá a centy, Zlomky, Percentá a promile, úrok, jednoduché 

úrokovanie, vklad, Priama a nepriama úmera 

deviaty MAT 

Numerické a slovné úlohy s veľkými číslami, Odhad výsledku, 

Slovné úlohy riešené rovnicami a nerovnicami, Jednotky obsahu 

a objemu, Objemy a povrchy telies, Pouţitie podobnosti pri meraní 

výšok a vzdialenosti v reálnych situáciách, Štatistika, Tabuľky, grafy, 

diagramy 

 

Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť, akým spôsobom investovanie zhodnocuje majetok a 

pomáha pri plnení finančných cieľov.  

Ţiak je schopný:  

 

Vysvetliť, ako sa môţe meniť hodnota investície. 

 

ôsmy OBN Zákon o rodine, Manţelstvo, Rodina, Rozvod 

deviaty OBN Základné formy podnikania – Ako sa stať podnikateľom 

 

Čiastková kompetencia 3:  Zhodnotiť investičné alternatívy.  

Ţiak je schopný:  

Uviesť príklad investície, ktorá umoţňuje rýchly a jednoduchý prístup k finančným 

prostriedkom. 

Uviesť spôsoby vyuţitia voľných finančných prostriedkov (sporenie, produkty so štátnym 

príspevkom, nehnuteľnosti). 

 

Ročník Predmet Témy 

ôsmy OBN Zákon o rodine, Manţelstvo, Rodina, Rozvod 

deviaty OBN 
Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike, Banky a sporiteľne 

Produkty a sluţby bánk, Druhy poistenia 

 

Čiastková kompetencia 4: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi.  

Ţiak je schopný:  

Opísať úlohu Fondu ochrany vkladov. 

Opísať rozdiel medzi pobočkou zahraničnej banky a dcérskou spoločnosťou 
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Ročník Predmet Témy 

ôsmy OBN Zákon o rodine, Manţelstvo, Rodina, Rozvod 

deviaty OBN 
Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike, Banky a sporiteľne 

Produkty a sluţby bánk, Druhy poistenia 

 

7. Riadenie rizika a poistenie  

Celková kompetencia 

Pouţívanie primeraných stratégií riadenia rizík. 

Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie.  

Ţiak je schopný:  

Popísať spôsoby, akými by sa dali zníţiť rôzne druhy rizík alebo ako by sa  im dalo úplne 

vyhnúť. 

Diskutovať o vzťahu medzi rizikom a poistením. 

Uviesť základné druhy poistenia (ţivotné a neţivotné). 

Ročník Predmet Témy 

ôsmy OBN Zákon o rodine, Manţelstvo, Rodina, Rozvod 

deviaty OBN 
Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike, Poisťovne, Druhy 

poistenia 

siedmy MAT 
Percentá a promile, úrok, jednoduché úrokovanie, vklad, Priama 

a nepriama úmera 

Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi 

verejným a súkromným (komerčným) poistením. 

Ţiak je schopný:  

Vysvetliť základný účel verejného poistenia.  

Charakterizovať zdravotné poistenie, sociálne poistenie a v rámci neho predovšetkým 

nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie a poistenie v 

nezamestnanosti. 

Ročník Predmet Témy 

ôsmy OBN Zákon o rodine, Manţelstvo, Rodina, Rozvod 

deviaty OBN 
Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike, Poisťovne, Druhy 

poistenia 

Čiastková kompetencia 3: Charakterizovať komerčné poistenie. 

Ţiak je schopný:  

Vysvetliť podstatu a význam poistenia. 

Rozoznať jednotlivé hlavné typy poistenia motorových vozidiel. 

Uviesť príklady, na ktoré sa vzťahuje havarijné poistenie vozidla a povinné zmluvné poistenie 

vozidla. 

Vysvetliť rozdiel medzi poistením bytu, resp. domu a poistením jeho zariadenia. 

  

Ročník Predmet Témy 

ôsmy OBN Zákon o rodine, Manţelstvo, Rodina, Rozvod 

deviaty OBN 
Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike, Poisťovne, Druhy 

poistenia 
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8. Implementácia čitateľskej gramotnosti vo vzdelávacej oblasti Jazyk 

a komunikácia 

Čitateľská gramotnosť je súčasťou kľúčovej zručnosti komunikácia v materinskom jazyku, 

ktorá okrem iného zahŕňa schopnosť písať a čítať rôzne typy textov, vyhľadávať, zbierať 

a spracúvať informácie, formulovať a vyjadrovať svoje vlastné argumenty (Európska komisia, 

2005). Uvedenú schopnosť ţiak vyuţije aj v získavaní digitálnej zručnosti, ktorá je zaloţená 

na schopnosti pouţívať počítač na získavanie, posudzovanie, ukladanie, tvorbu, prezentáciu 

a výmenu informácií a na sprostredkovanie a účasť v spolupracujúcich sieťach 

prostredníctvom internetu. Zmysluplné vyuţitie čitateľskej gramotnosti predpokladá ďalšia 

zručnosť – učenie sa, ako sa učiť, ktorá je definovaná ako schopnosť pokračovať a zotrvať 

v učení. Súčasťou tejto kľúčovej zručnosti je okrem iného aj schopnosť získavať, spracúvať 

a prispôsobovať nové vedomosti a zručnosti. Poţiadavky na funkčnú (čitateľskú) gramotnosť 

boli transformované do koncepcie obsahovej reformy školstva v  Slovenskej republike a  

vyjadrené kľúčovými kompetenciami ţiaka v Štátnom vzdelávacom programe (ŠPÚ, 2008). 

Prácu s informáciami vymedzujú dve kľúčové kompetencie:  

1. kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa, v rámci ktorej ţiak:  

 uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

osobného rozvoja;  

 dokáţe reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní 

nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa;  

 dokáţe kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

vyuţívať;  

2. sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti), v rámci ktorých ţiak:  

 dokáţe vyuţívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii 

a účelu komunikácie;  

 efektívne vyuţíva dostupné informačno-komunikačné technológie.  

Z opisu poţadovaných kompetencií v európskom i národnom rámci vyplýva, ţe podmienkou 

úspešného a zmysluplného fungovania človeka je jeho schopnosť orientovať sa v mnoţstve 

informácií rôzneho druhu a rôznej kvality, čo zahŕňa výber, analýzu, syntézu a hodnotenie 

informácií v texte.  

Čitateľská gramotnosť sa primárne rozvíja v  predmete slovenský jazyk a literatúra (SJL) 

a súčasne sa vyuţíva, a tým aj rozvíja v učení sa na ktoromkoľvek predmete kognitívneho 

charakteru. Vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa kladie najväčší akcent na vlastnú 

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

argumentovať a pod.  

Vo vzdelávacom štandarde pre predmet slovenský jazyk a literatúra je čitateľská gramotnosť 

vyjadrená v poznávacích a rečových kompetenciách, ktorými sú technika čítania a verejná 

prezentácia textu, pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti, analytické a interpretačné 

zručnosti, tvorivé zručnosti a informačné zručnosti. (ŠPÚ, ISCED 2, ISCED 3, 2008) Podľa 

výkonového štandardu SJ pre základné školy je súčasťou komunikačných jazykových 

kompetencií čítanie s porozumením, spolu s písaním a hovorením (počúvanie je 

integrovanou súčasťou hovorenia).  
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V literárnej výchove je vo výkonových štandardoch čítanie s porozumením a interpretácia 

významu prostriedkom osvojovania si poznatkov z teórie  literatúry a ich vyuţitia na 

pochopenie literárneho textu v  jeho komplexnosti.  

Čitateľská gramotnosť je zahrnutá do vzdelávacieho štandardu obidvoch zloţiek predmetu. 

Zaradenie čitateľskej gramotnosti do jazykovej zloţky vytvára lepší priestor na vyuţitie 

vedomostí ţiakov o formálnej stránke textu na poznávanie a porozumenie obsahu textu. 

Umoţňuje to ţiakovi pochopiť funkciu jazykových prostriedkov v texte a tým uľahčiť jeho 

porozumenie, pochopiť zmysluplnosť a potrebu poznatkov o jazyku v práci s textom ako 

zdrojom informácií. Prepojenie troch základných spôsobilostí – čítanie s porozumením, 

písanie a hovorenie je ďalšou dôleţitou zmenou, ktorá vytvára lepšie podmienky na 

praktické vyuţívanie poznatkov, ktoré získa ţiak o jazyku a literatúre. Vzhľadom na 

problémy ţiakov v súvislom vyjadrovaní o zistených súvislostiach, záveroch z textu 

a argumentov v hodnotení jeho obsahu a formy je potrebné viesť vyučovanie čítania 

s porozumením v rovnocennom prepojení s hovorením a písaním. Jednotlivé zručnosti 

v rámci čítania s porozumením rozvíjané v jazykovej zloţke, má ţiak vyuţívať v literárnej 

výchove a naopak, analytické zručnosti v práci s umeleckým textom umoţňujú ţiakovi 

efektívnejšie pracovať s textami na jazykovej zloţke predmetu.  

V literárnej výchove sa ţiak učí nové poznatky o texte a aplikuje ich pri čítaní a porozumení 

umeleckých a vecných textov, ako aj v tvorbe vlastných textov na slohu. V predmete SJL sa 

ţiak učí o texte, ale aj prostredníctvom textu. 

Vzdelávací štandard predmetu slovenský jazyk a literatúra uvádza poznávacie a čitateľské 

kompetencie, v ktorých sú okrem poţiadaviek na techniku čítania uvedené jednotlivé 

analytické a  interpretačné zručnosti, ktoré potrebuje ţiak na to, aby porozumel prečítanému 

textu:  

a. Zostaviť osnovu prečítaného textu.  

b. Určiť hlavnú myšlienku prečítaného textu.  

c. Prerozprávať obsah prečítaného textu.  

d. Vyjadriť svoje pocity a záţitky z prečítaného textu.  

e. Vyhľadávať, identifikovať v literárnych textoch hlavné a vedľajšie postavy, literárne a 

jazykové prostriedky, vybrané pojmy a výrazy.  

f. Pri jednoduchom rozbore literárnych textov pouţívať literárne pojmy.  

g. Hodnotiť postavy literárneho diela, určiť ich vzájomný vzťah.  

h. Odlišovať prozaické a básnické texty. 

i. Odlišovať umelecké a náučné texty. 

Procesy čitateľskej gramotnosti:  

a) získavanie informácií – vyhľadávanie myšlienok, definícií, určenie prostredia a pod., 

v takýchto úloh má ţiak nájsť informácie, zadanie môţe byť doslovné alebo 

synonymické, mení sa tým obtiaţnosť úlohy 

b) utváranie širšieho porozumenia – vyvodenie príčin udalostí, opísanie vzťahov medzi 

postavami, zovšeobecnenia textu, vysvetliť hlavnú myšlienku, určenie námetu, 

vytvoriť názov a pod., to, čo sa v takýchto úlohách od ţiaka očakáva, nie je explicitne 

uvedené v texte 

c) rozvíjanie interpretácie – logické spracovanie informácií, nachádzanie súvislostí 

medzi myšlienkami textu, vyvodzovanie záverov, hľadanie podporných argumentov, 

interpretácia vyuţitia informácií v reálnom ţivote a pod. 
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d) uvažovanie, skúmanie a kritické hodnotenie obsahu textu – posúdenie hodnoty textu, 

významu pre čitateľa, ţiak v takýchto úlohách nachádza dôkazy a argumenty mimo 

textu 

e) uvažovanie a hodnotenie formy textu, jeho prvkov a jazyka – posúdenie výberu 

lexikálnych prvkov a pod., táto fáza si vyţaduje poznatky o štruktúre textu, ţánroch, 

schopnosť rozlíšiť skrytý význam 

Edukačné ciele: 

poznávacie 

kompetencie 

komunikačné 

kompetencie 

interpersonálne 

kompetencie 

intrapersonálne 

kompetencie 

pouţívať poznávacie 

operácie 

prijať a spracovať 

informácie 

akceptovať skupinové 

hodnoty 

tvoriť vlastný 

hodnotový systém 

učiť sa sám aj v 

skupine 

vyhľadávať 

a spracovať 

informácie 

tolerovať odlišnosti 

jednotlivcov aj skupín 

schopnosť 

sebaregulácie 

kriticky myslieť formulovať svoj 

názor a 

argumentovať 

schopnosť kooperovať  

tvorivo myslieť, 

formulovať a riešiť 

problémy 

 schopnosť empatie  

Spôsobilosti žiaka v jednotlivých procesoch čitateľskej gramotnosti: 

získavanie informácií interpretovanie textov uvažovanie a hodnotenie 

zoradiť alebo skombinovať 

informácie z textu  

vysvetliť význam textu vysvetliť časť textu 

s vyuţitím osobných postojov 

alebo skúseností 

zistiť vzťahy medzi 

infomáciami 

pochopiť zámer autora textu spojiť si informácie v texte 

s kaţdodennými 

vedomosťami 

posúdiť, ktorá z nich je 

potrebná pre riešenie úlohy 

pochopiť hlavnú tému 

(myšlienku) textu 

 

 vysvetliť význam slova, frázy  

Vzdelávanie v oblasti Jazyk a komunikácia smeruje  k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových 

kompetencií tým, ţe vedie ţiakov k: 

- podpore sebadôvery kaţdého ţiaka, 

- osvojeniu si vedomostí a zručností, ktoré im umoţnia vzdelávať sa po celý ţivot, 

- pochopeniu vzdelávania v slovenskom jazyku, 

- vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako prostriedku k získavaniu, 

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

- zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie 

- nadobudnutiu vzťahov k slovenským umeleckým dielam a k vlastným čitateľským 

záţitkom, 

- k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych a písomných prejavov. 
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Stratégie vyučovania 

Metódy Postupy Formy práce 

motivačné 

 

 

expozičné 

 

 

 

fixačné 

motivačné rozprávanie, motivačný 

rozhovor, motivačný problém 

 

rozprávanie,  vysvetľovanie 

rozhovor, problémové metódy,  

praktické aktivity, práca s textom, 

testovanie 

metódy opakovania a precvičovania  

práca s literatúrou, práca 

s pracovným listom, 

individuálna práca, skupinová 

práca, práca vo dvojici, 

rozprávanie, objasňovanie, opis, 

rozhovor, diskusia, ukáţky 

riešenia úloh, práca s IKT, 

frontálne vyučovanie, tiché a 

hlasné čítanie 

Hlavným cieľom  čitateľskej gramotnosti je, aby ţiak: 

 vedel pracovať s textom,  

 vyberal si z textov podstatné informácie, 

 dokázal spracovať z textu aj také informácie, ktoré nie sú na prvý pohľad čitateľné, 

 porozumel rôznym druhom textov, 

 pouţíval získané informácie v kaţdodennom ţivote, 

 naučil sa myslieť v súvislostiach,  

 dokázal kriticky hodnotiť, formulovať hypotézy zaloţené na onkrétnychvedomostiach, 

 naučil sa komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni, 

 naučil sa rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky, 

 poznal jazykové prostriedky  a vedieť ich vyuţívať v jazykovom systéme, 

 jazykové prostriedky vedel vzájomne prepájať v jazykovom systéme,  

 snaţil sa o presné myslenie a vyuţíval ho v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej). 

Aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti v mimovyučovacom procese 

 Európsky deň jazykov na škole 

 zapojenie ţiakov do celoslovenského projektu Záloţka do knihy spája školy 

 zapojenie ţiakov do celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej 

kniţnice“ k Medzinárodnému dňu školských kniţníc 

 školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka 

 školské kolo Olympiády z anglického jazyka 

 návšteva Vihorlatskej kniţnice v Humennom 

 návšteva obecnej kniţnice v obci 

 burza kníh 

 čitateľský maratón 

 zapojenie ţiakov do celoštátnej postupovej jazykovo-umeleckej súťaţe  v cudzích 

jazykoch Jazykový kvet 

 školské kolo v prednese poézie a prózy v slovenskom, anglickom, ruskom a rusínskom 

jazyku 

 zapájanie ţiakov do literárnych súťaţí 
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 umelecký prednes ţiakov na rôznych podujatiach v obci 

 

9. Nové predmety a ich charakteristika  

V zmysle profilácie školy zaradila škola do školského vzdelávacieho programu nové 

predmety nasledovne: 

Ročník Predmet 

5. ročník 
Environmentálna výchova 

Regionálna výchova 

 

Environmentálna výchova 

Učebný predmet environmentálna výchova umoţňuje chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy 

medzi človekom a jeho ţivotným prostredím na základe poznávania ekologických procesov, 

ktorými sa riadi ţivot na Zemi, geomorfologických a klimatických podmienok  

ovplyvňujúcich činnosť ľudí a ďalších ţivých organizmov. 

Pre realizáciu cieľov a obsahu environmentálneho výchovy vyuţívame formu záţitkového 

učenia, ktoré je svojím skúsenostným a emocionálnym charakterom ţiakom najbliţšie. Škola 

uţ niekoľko rokov spolupracuje so Správou NP a je tu aj moţnosť zapájania sa do rôznych 

projektov.  

 

Regionálna výchova 

Predmet Regionálna výchova je doplnením predmetov geografia, dejepis, literatúra, výtvarná 

výchova a hudobná výchova.  V rámci regionálnej výchovy ţiaci získajú vedomosti o 

minulosti a súčasnosti svojho regiónu, svojej obce s cieľom vytvárania pocitu hrdosti na svoje 

dejiny, ľudovú kultúru, prírodné krásy. Zároveň vytvára priestor nielen na spoznávanie, ale aj 

ochraňovanie kultúrneho dedičstva našich predkov. 

Cieľom predmetu je pomôcť ţiakom uvedomovať si prírodné krásy a historické 

pamätihodnosti svojho regiónu za účelom pestovania úcty k svojej vlasti, kraju a i k sebe 

samému.  

Samostatný učebný predmet REV v sebe zahŕňa:  

- podrobnejšie poznávanie prírodného bohatstva - fauny a flóry regiónu  

- oboznamovanie sa so slávnymi rodákmi a ľudovými tradíciami regiónu  

- motiváciu k rozvoju takých osobnostných kvalít, ktoré sa prenášajú z generácie na 

generáciu – srdečnosť, pohostinnosť, vtipkárstvo, láska k ľudovým tradíciám  

- rozvíjanie lásky k poznaniu, dobru a kráse, kráse prírody, umenia, dobrým 

medziľudským vzťahom  

- odkrývanie a poznávanie ţivota ľudí v minulosti ako spôsob návratu k starým 

hodnotám a k zdravšiemu ţivotnému štýlu. Zdravému ţivotnému štýlu sa nemusíme 

učiť od iných, stačí sa k nemu vrátiť. Ľudia v minulosti ţili úzko spätí so zemou, 

prírodou, stravovali sa striedmo, ţivili sa prevaţne fyzickou prácou  

- výchovu k tvorivosti inšpirovanú ľudovým umením a tradičnými remeslami  

 

Rozvíjajúce ciele - cieľom predmetu je vytvárať u ţiakov predpoklady na pestovanie a 

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

spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Vyučovanie regionálnej výchovy má 
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smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné poţiadavky na 

rozvoj ţiackej osobnosti:  

- podpora aktivít ktoré súvisia s kultúrou prejavu, s kultúrou slova, písma, s hľadaním a 

oprašovaním hodnôt, ktoré stále existujú, sú len ukryté v truhliciach našich starých 

materí  

- pracovať s informáciami o regióne, orientovať sa v nich a veku primeraným spôsobom 

ich spracovať  

- viesť ţiakov k hodnotám, ktoré súvisia so spôsobom ţivota v minulosti, a zároveň 

poukazujú na kultúrne a hmotné bohatstvo regiónu  

- rozvíjať vôľové vlastnosti prostredníctvom práce a pracovnej výchovy ,cez tradičné 

remeslá regiónu  

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

aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa, k zabezpečeniu 

relevantných zdrojov informácií a vytvoreniu si optimálnych podmienok na učenie sa  

- dôvera vo vlastné schopnosti a moţnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj 

verejnom kontexte s dôrazom na poznávanie vlastného regiónu (jeho dejiny, duchovné 

a hmotné bohatstvo, ľudovú kultúru a architektúru )  

- vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu ţiakov k spoločným európskym hodnotám 

prostredníctvom vytvoreného kladného vzťahu k historickému, kultúrnemu a 

prírodnému dedičstvu našich predkov 

 

Hlavné tematické časti predmetu: 

1. Historické pamätihodnosti môjho regiónu 

2. Vstup histórie do ţivota ţiaka 

3. Krása ľudového umenia 

4. Prírodné bohatstvo regiónu 

5. Kultúrna inakosť v mojom regióne 

II. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie ţiakov 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy 

 

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov 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.  

Učitelia pri hodnotení a klasifikácie ţiakov vychádzajú z metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania v súlade s § 55 –58 zákona č. 245/2008 

o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a Metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov 

základnej školy. Pri hodnotení a klasifikácii ţiakov s vývinovými poruchami alebo ţiakov so 

zdravotným znevýhodnením sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie a dodrţujú sa 
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zásady  hodnotenia ţiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole 

v zmysle prílohy č. 2 k metodickému pokynu č. 22/2011.  

Formatívne hodnotenie 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. 

Kritéria, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj ţiaka: 

Povinné práce v hodnotiacom portfóliu v jednotlivých ročníkoch: 

1. Vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov 

 Kontrolné diktáty 

 Slohové práce 

 Kontrolné práce z matematiky 

 Praktické cvičenia z biológie 

 Praktické aktivity z fyziky 

Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu: 

1. Výsledky zo súťaţí a olympiád 

2. Atlas fotografií  rastlín 

3. Príspevky do školského časopisu 

4. Referáty z jednotlivých predmetov. Prezentovanie určenej, resp. ľubovoľnej témy 

5. Výtvarné práce 

6. Zapojenie sa do ročníkového projektu 

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

ţiakov, 

 stmeľovanie ţiackeho kolektívu. 

Podklady na hodnotenie získavame na základe: 

 hospitačnej činnosti 

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

hospitácie, 

 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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III.   Školský vzdelávací program 

1. Základné údaje o štúdiu 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Spôsob ukončenia štúdia 

Úspešné absolvovanie posledného ročníka ucelenej 

časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre 

druhý stupeň základnej školy 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní Vysvedčenie s doloţkou 

Poskytnutý stupeň vzdelania ISCED 2 

Možnosti ďalšieho štúdia ISCED 3A, ISCED 3B, ISCED 3C 

Nadväzná odborná príprava Vyššie sekundárne vzdelávanie 

 

2. Organizácia výučby 

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 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. 
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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 PPP, 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 reţimom prestávok,  

- 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) 

- realizovaním aktivít v súlade s plánom práce projektu „Škola podporujúca  

zdravie“, 

- rozvíjaním pohybových aktivít ţiakov na hodinách telesnej výchovy 

a záujmovej činnosti ţiakov. 
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IV.  Školský vzdelávací program pre 5. - 9. ročník 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmety 5. 6. 7. 8. 9. SPOLU 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 5 5 4 5 5 23 

Slovenský jazyk a literatúra 1  1   3 

Cvičenia zo slovenského 

jazyka a literatúry 

    1 1 

Prvý cudzí jazyk ANJ 3 3 3 3 3 15 

Druhý cudzí jazyk RUJ   1 1 1 4 

Druhý cudzí jazyk RUJ   1 1 1 4 

Človek a príroda 

Fyzika  2 1 2 1 5 

Fyzika   1  1 2 

Chémia   0,5 1 2 4 

Chémia   0,5 1  2 

Biológia 2 1 1 1 1 6 

Biológia  1 1   2 

Environmentálna výchova 1 1 1 1  4 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis 1 1 1 1 2 6 

Dejepis  1 1 1  3 

Geografia 2 1 1 1 1 6 

Občianska náuka  1 1 0,5 1 3,5 

Regionálna výchova 1     1 

Človek a hodnoty 
Etická výchova/náboţenská 

výchova 
1 1 1 0,5 0,5 4 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 4 4 3,5 4 4 19,5 

Matematika  1 0,5 1 1 2,5 

Matematické cvičenia     1 1 

Informatika 1 1 0,5 0,5  2,5 

Informatika   0,5 0,5 1 2,5 

Človek a svet 

práce 

Svet práce   0,5 0,5  1 

Technika 1 1 0,5 0,5  2 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 1 1 1   3 

Výtvarná výchova 1 1 1   3 

Výchova umením    0,5 0,5 1 

Výchova umením    0,5 0,5 1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 2 2 2 2 10 

SPOLU povinné  24 25 23,5 24 24 118,5 

SPOLU voliteľné  3 4 7,5 6 6,5 29 

Hodiny celkom  27 29 31 30 30,5 147,5 

Poznámky: 
1. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy.  

2. Pre ţiakov 5.,6. ročníka je prvý cudzí jazyk anglický jazyk.  Pre ţiakov 7.-9. ročníka je prvý 

cudzí jazyk anglický jazyk,  druhý cudzí jazyk  - ruský jazyk. 

3. Trieda sa delí na skupiny  v predmetoch cudzí jazyk, informatika, telesná výchova, svet 

práce/ technika, náboţenská výchova/etická výchova. Delenie sa uskutočňuje v zmysle 

vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole  v znení neskorších predpisov.  

4. Vyučovacia hodina má 45 minút. Škola si môţe zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, 

napr. vyučovací blok. 
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5. Predmety etická výchova a náboţenská výchova sa v 5.-9. ročníku vyučujú v skupinách. V 8. 

a 9. ročníku sa tieto predmety vyučujú v celkoch kaţdý druhý týţdeň. 

6. Predmety Svet práce a Technika sa v 7. a 8. ročníku vyučujú v celkoch kaţdý druhý 

týţdeň.  

7. Predmet občianska náuka sa v 8. ročníku vyučuje v celkoch kaţdý druhý týţdeň. 

8. Pri vyučovaní informatiky  triedy delíme na skupiny tak, aby pri jednom počítači sedel jeden 

ţiak.  

9. Voliteľné hodiny dotvárajú školský vzdelávací program.  

Voliteľné hodiny sú vyuţité na : 

a) vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do 

štátneho vzdelávacieho programu.  

b) vyučovacie predmety – regionálna výchova (REV), environmentálna výchova 

(ENV), Matematické cvičenia (MCC), Cvičenia zo slovenského jazyka 

a literatúry CSJL), ktoré si škola sama zvolila a sama pripravila ich obsah, vrátane 

predmetov vytvárajúcich profiláciu školy 
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Príloha: Učebné osnovy pre 5. 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 1 

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 
Prvý cudzí jazyk Nevyuţijeme Nemení sa Učebné osnovy sú 

totoţné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

Č
lo

v
ek

 a
 p

rí
ro

d
a

 

Biológia Nevyuţijeme Nemení sa Učebné osnovy sú 

totoţné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

Environmentálna výchova Nový predmet Tvorba 

vzdelávacieho 

štandardu  

Je doplnením 

predmetov biológia 

a geografia 

zohľadňujúc  

špecifické, lokálne a 

regionálne 

podmienky.  

Č
lo

v
ek

 a
 s

p
o

lo
čn

o
sť

 

Dejepis Nevyuţijeme Nemení sa Učebné osnovy sú 

totoţné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

Geografia Nevyuţijeme Nemení sa Učebné osnovy sú 

totoţné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

Regionálna výchova Nový predmet Tvorba 

vzdelávacieho 

štandardu  

Je doplnením 

predmetov dejepis, 

geografia, literatúra, 

výtvarná výchova 

a hudobná výchova 

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 Nevyuţijeme Nemení sa Učebné osnovy sú 

totoţné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

Informatika Nevyuţijeme Nemení sa Učebné osnovy sú 

totoţné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP 
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Č
lo

v
ek

 

a
 s

v
et

 

p
rá

ce
 

Technika Nevyuţijeme Nemení sa Učebné osnovy sú 

totoţné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

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 
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Príloha: Učebné osnovy pre 6. 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 

Prvý cudzí jazyk Nevyuţijeme Nemení sa Učebné osnovy sú 

totoţné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

Č
lo

v
ek

 a
 p

rí
ro

d
a

 

Biológia Zvýšená dotácia o 1 

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 
Environmentálna výchova Nový predmet Tvorba 

vzdelávacieho 

štandardu  

Je doplnením 

predmetov biológia 

a geografia 

zohľadňujúc  

špecifické, lokálne a 

regionálne 

podmienky.  

Č
lo

v
ek

 a
 s

p
o

lo
čn

o
sť

 

Dejepis Zvýšená dotácia o 1 

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 
Geografia Nevyuţijeme Nemení sa Učebné osnovy sú 

totoţné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

Regionálna výchova Nový predmet Tvorba 

vzdelávacieho 

štandardu  

Je doplnením 

predmetov dejepis, 

geografia, literatúra, 

výtvarná výchova 

a hudobná výchova 

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 1 

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 
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Informatika Nevyuţijeme Nemení sa Učebné osnovy sú 

totoţné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

Č
lo

v
ek

 

a
 s

v
et

 

p
rá

ce
 

Technika Nevyuţijeme Nemení sa Učebné osnovy sú 

totoţné so 

vzdelávacím 

štandardom ŠVP 

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 

V. 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 2.  

 

 

 

 


