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I. Charakteristika školy 

       1.1 Budova, priestory, materiálno-technické podmienky 

Povinné primerané priestorové a materiálno-technické vybavenie zabezpečuje v súlade so 

ŠkVP škola takto: 

a) pre manažment školy: 1 kancelária pre riaditeľa a zástupcu, 1 kancelária pre 

administratívu (finančnú a personálnu účtovníčku), 

b) pre pedagogických zamestnancov školy: 1 zborovňa pre PZ základnej školy, 1 zborovňa 

pre PZ materskej školy, 4 kabinety pre učiteľov, 

c) pre zamestnancov poskytujúcich odborné služby a pomoc pedagógom alebo žiakom – 1 

kancelária 

d) pre nepedagogických zamestnancov: oddychový priestor, 

e) hygienické priestory: 4 sociálnych zariadení  pre žiakov, 1 soc. zariadenie pre 

imobilných, šatne pre žiakov podľa jednotlivých tried 

f) odkladacie a úložné  priestory: skladové priestory kabinetov, archív, odkladacie 

priestory v kotolni 

g) informačno-komunikatívne priestory: multimediálna učebňa – knižnica, IK zariadenie s 

internetom, televízor, 

h) učebné priestory: 9 učební pre ZŠ, 2 učebne pre MŠ, 1 multimediálna učebňa, 1 

informatiky, knižnica, 1 odborná uč. F – Ch, telocvičňa, ihriská, otvorený prekrytý 

priestor pri MŠ, zrekonštruovaná kuchyňka 

i) spoločné priestory: priestory pre ŠKD, MŠ, školská jedáleň, školský dvor-park, pre 

riešenie zdravotných problémov v zborovni a kabinete TV 

 

Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur je plnoorganizovaná základná 

škola s vyučovacím jazykom slovenským, ktorej súčasť tvorí materská škola, školská jedáleň 

a školský klub. Areál tvorí hlavná budova (1962), telovýchovný komplex spojený spojovacou 

chodbou s hlavnou budovou – telocvičňa, náraďovňa kabinety, sociálky, WC. Tretiu časť 

komplexu budov tvorí budova, v ktorej sídli materská škola, školská jedáleň a 

potenciálne školská dielňa. 

Všetky časti budovy boli rekonštruované zvnútra (elektro, podlahy v triedach, 

kabinetoch, telocvičňa, kuchyňa, jedáleň), rekonštrukciou prešiel i „obal“ – strecha, zateplenie, 

výmena okien (2008), v poslednom čase kompletne zrekonštruovaná kanalizácia, vyriešený 

problém s vodou v areáli, v dôsledku ktorej bol permanentne zamoknutý pavilón ŠJ a MŠ – 

voda bola odvedená mimo areál a voda tečúca z ulice tiež zachytená a odvedená (2020). 

zároveň sa vyriešil problém zavlhnutého priestoru školskej kuchyne a chodby (rekonštrukcia, 

nainštalovanie odsávačov pary, odvetrávania chodby). Budovy školy sú teda v dobrom 

technickom stave. Nainštalovaný bol kamerový systém v exteriéri a interiéri (2020). 

V hlavnej, dvojposchodovej budove sa nachádzajú kmeňové učebne jednotlivých tried (9), 

1 odborná učebňa informatiky (zastarané počítače, 18 notebookov,  dataprojektory, 3 

interaktívne tabule) so softvérovým vybavením, učebňa chémie – fyziky s kabinetom a 

knižnicou, knižnica na prízemí slúži zároveň ako audiovizuálna učebňa, potenciálne jazykové 

laboratórium. Na prvom poschodí sa nachádza trieda, v ktorej pracuje školský klub detí. Triedy 

sú vybavené novým školským nábytkom, nástenkami a tabuľami. Na prízemí sa nachádza 

riaditeľňa, zborovňa, kancelária účtovníčky a priestor pre časť personálnej agendy, sklad 

učebníc a archív, na oboch poschodiach  zrekonštruované sociálky pre chlapcov aj dievčatá. 

Okrem komplexu budov majú vyučujúci telesnej výchovy k dispozícii dve trávnaté ihriská 

s rozmermi pre hádzanú a jedno volejbalové ihrisko. Slúžia i na mimoškolskú športovo 

zameranú činnosť detí i členov ŠKD. 
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Priebežne dopĺňame vybavenie kabinetov pomôckami, odbornou i umeleckou 

literatúrou.  

 

     Škola ako životný priestor 

Vedenie školy je presvedčené o podstatnom vplyve prostredia na výchovu detí, a 

preto venuje značnú časť úsilia na to, aby  priestory školy pôsobili harmonizujúco na prácu 

detí, učiteľov i na návštevníkov a aby škola v rámci svojich možností a kapacity bola i po 

stránke vybavenia a vzhľadu dôstojnou reprezentantkou obce. Prostredie, ktoré obklopuje deti – 

materiálne i hodnotovo, a ktoré v konečnom dôsledku pozitívne vplýva i na medziľudské či 

pracovné vzťahy všetkých, má pozitívny vplyv na ich výchovu. 

 

1.2 Žiaci 

 

Základnú školu navštevuje 154 detí – 4 triedy na prvom stupni, 6 tried na 2. stupni, 

materskú školu  39 detí. V poslednom období zaznamenávame intenzívnu migráciu detí – 

z dôvodov častých zmien rodinných podmienok prichádzajú k nám deti z iných školských 

obvodov. Škola je spádovou pre žiakov 2. stupňa z Kuklova a z Tomkov. V posledných rokoch 
prejavujú záujem o prijatie svojich detí i rodičia žiakov 1. stupňa z Kuklova, ojedinele 

i z okolitých škôl. 

Činnosť školy, práca učiteľov i žiakov je do značnej miery ovplyvnená prostredím, 

v akom sa nachádza: hranica okresu, problematickosť  pracovných príležitostí a nevyhnutnosť 

za prácou dochádzať, resp. nezamestnanosť mnohých rodičov, často nevyhovujúce materiálne, 

sociálne i inteligenčné zázemie niektorých detí. Z tohto dôvodu takmer denne riešime problém 

zanedbanej povinnej školskej dochádzky niektorých žiakov či iné výchovné problémy 

vyplývajúce práve z podmienok, v ktorom žijú. Akútnym problémom je  záškoláctvo 

niektorých výchovne problematických žiakov, situáciu komplikuje i najnovšia legislatíva, ktorá 

umožňuje žiakom absentovať bez lekárskeho potvrdenia. 

 

 

1.3 Pedagogický zbor 

 Škola potrebuje na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu najmenej 13-14 

učiteľov. V súčasnosti pracuje v základnej škole 14 kvalifikovaných pedagógov, z toho 4 

učiteľky na 1 stupni s kvalifikáciou pre 1. stupeň a výchovy a 10 pedagógov (1 študujúci) 

s kvalifikáciou pre 5-9 a 5-12 (2. stupeň). Pedagogický zbor tvoria 3 muži a 11 žien, 

v školskom klube detí pracujú 2 vychovávateľky. 

Učitelia na 2. stupni sú kvalifikovaní na vyučovanie SJL, MAT, FYZ, CHE, BIO, ANJ, NJ, 

NBV, ETV, ENV, vyučovanie výchov (HUV, VYV a čiastočne TSV) realizujú vyučujúce 1. 

stupňa ako kvalifikované. Úplne neodborne sa vyučuje informatika, geografia, čiastočne OBN 

ako doplnenie úväzku, čiastočne ANJ na 1. stupni. Z uvedených učiteľov 10-ti pracujú ako 

triedni učitelia, 2 učitelia sú bez triednictva. Výchovný poradca, koordinátor prevencie, VMR, 

environmentálnej výchovy a ochrany zdravia, telesnej výchovy a športu zabezpečujú 

spoluprácu s ostatnými inštitúciami, najmä s CPPPaP, ÚPSVR, koordináciu prevencie 

nežiaducich javov, podieľajú sa na riešení výchovných problémov žiakov súvisiacich s ich 

problematickým rodinným prostredím. 

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci školy: riaditeľka, zástupca riaditeľky pre ZŠ a zástupkyňa 

riaditeľky pre MŠ 
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spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, 

ukončili funkčné vzdelávanie, resp. funkčné inovačné (najneskôr do troch rokov od 

ustanovenia do kariérnej pozície), 

sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny, 

vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie zamestnancov, podporujú ich, 

vytvárajú podmienky pre dobrú klímu v personálnych vzťahoch – vo vzťahu ku žiakom 

a pedagógom 

  

Pedagogickí zamestnanci 

spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky, 

stanovené platnou legislatívou, 

uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia problémov, 

preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti v práci s deťmi.  

 

 

Systém riadenia vychádza z riadiacej práce riaditeľky školy prostredníctvom zástupcov 

(zástupca pre ZŠ a zástupkyňa pre MŠ) a vedúcich predmetových komisií.  

Poznatky z vnútroškolskej kontroly na úrovni hospitácií, rozhovorov s pedagógmi, ich 

celkové vystupovanie v oblasti práce s deťmi dokazuje, že charakter práce učiteľov na väčšine 

vyučovacích hodín je na veľmi dobrej úrovni. Z tohoto hľadiska sú v škole predpoklady pre 

takú úroveň vyučovacieho procesu, ktorý bude spĺňať nároky kvalitného vyučovania 

spájajúceho tradíciu s využívaním nových možností výchovno-vzdelávacieho pôsobenia. 

Predpokladom pre inováciu výchovno-vzdelávacieho procesu  je i zapojenie sa vyučujúcich 

aktualizačného, inovačného vzdelávania. Možno konštatovať, že vo vyučovacom procese sa 

využíva IK technika v rámci odborných učební IKT, sporadicky i v klasických učebniach. 

V dôsledku novej situácie – prerušenia situácie v čase koronavírusu realizovali učitelia 

vyučovanie prostredníctvom rôznych foriem využívania  IKT, postupne sa realizuje práca 

formou aplikácie Microsoft Teams ako jednotnej formy práce. 

Súčasťou školy je i zariadenie ŠKD: otvárajú sa  2 oddelenia ŠKD. Problémom je 

chýbajúci priestor pre ďalšiu skupinu, využívajú sa preto priestory tried na 1. stupni. 

Vychádzajúc z nevyhnutnosti dopĺňať vedomosti a rozširovať svoje vzdelanie 

absolvujú členovia zboru sporadicky alebo plánovane rôzne druhy vzdelávania (adaptačné, 

aktualizačné a inovačné vzdelávania).  Okrem toho budeme aktuálne reagovať na potreby 

vzdelávania, resp. aktuálne podľa ponuky  s ohľadom na potreby školy v súvislosti 

s uvádzaním školskej reformy do života (tvorba učebných plánov, osnov, vzdelávania 

k jednotlivým vyučovaným predmetom). 

 V každom prípade však bude život školy ovplyvnený 3. vlnou pandémie 

koronavírusu, ktorá sa začína šíriť (august, september 2020).  
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Organizácia školy v školskom roku 2021-2022 

 

 
 

Triednictvo a úväzky v školskom roku 2021-2022 
 

Meno Triedn. 

funkcia 

Vyučuje predmety Poč.

hod. 

Nad

časy 

Mgr. Alena Olšovská riaditeľka SJ 6-5h.  OBN 6,9-2h.  7 0 

 

Mgr. Jozef Baláž zástupca 

riad. 

SJL 5AB-10h. DEJ9-2h. 

  

     

12 0 

Mgr. Anna Lajdová 1.A trieda 1.A 18 h.  18 0 

 

Mgr. Mária Papajčíková 

2.A trieda 1.A-18hod. ANJ3-3hod. 

VYV 5A,B 2 hod. 

23 0 

Mgr. Alena Maričáková 3.A trieda 3.A- 19 h.    VYV6-9-4 hod.    

 

23 0 

 

Mgr. Ľubica Uhrová 

4.A trieda 4.A-17hod.  HUV2,,5AB,6,7,8-6h. 

 

23 0 

 

Mgr. Marianna Jurčáková 

5.A trieda GEO 5AB-9 10h.  NBV 2,4/5-9-7h. 

ETV-2h.    THD 5,7,8-5h. 

24 1 

 

 

Mgr. Elena Hušková 

 

5.B trieda 

BIO 5AB-6,8,9-9hod.  ENV 5AB-4 

hod. PDA 4-2hod. 

CHE 7,9-4 hod. OBN 7,8-2 hod. 

VLA 4-2hod. 

23 0 

Mgr. Ivana Šišková 6.A MAT 5AB-7-19 h.  

BIO 7-2h. THD6-2 hod.  

23 1 

Mgr. Branislav Baláž 7.A NJ7-9-8h. INF4-8-8hod. TSV 6-9-8 

hod. 

24 1 

 

Mgr. Katarína Ježková 

8.A trieda 

vých. 

poradca 

MAT 8,9-10h.  FYZ6-9-6h. 

CHE 8-2h. 

18 0 

Mgr. Simona Celláry 

 

9.A trieda SJL7-9-16h. DEJ5AB-8-6h.    THD 

9-1 hod. 

23 0 

 

PhDr.Anna Pribišová 

Bez 

triednictva 

ANJ 4-9-25h.  25 2 

Martin Romančík Bez tr. TSV 1-3, 5-7d. – 12 hod. 12 0 

Mgr. Martin Šafárik Farár NBV 1,3-2 hod. 2 0 

     

Simona Fíbyová Vychovávat

eľka 

ŠKD 20 hod. 0 0 

MGR. Simona Unger Vyhovávate

ľka 

ŠKD 18 hod. 18 0 

SPOLU   280 12 
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Delené hodiny: 

1.stupeň........97 hodín spolu 

             1 hodina delením 

ETV 1 hod. 

2.stupeň ............................ 183 hodín spolu 

11 hodín delením ( -NBV 1 hod. spoj.) 

6.A ANJ 2 hod.   THD 1 hod.   INF 1 hod.  

8.A      ANJ 2 hod.  NEJ 2 hod. THD 1 hod.  INF  1 hod.  ETV  1 hod.     

 

 

SPOLU delením:  1.st. – 1         2.st. -  11 hodín  

Spájame: NBV 6+8, 6+9  (-1 hod.) 

 

SPOLU hodín:  280 

 

 

 

 

 

 

Úväzky učiteľov z hľadiska kvalifikovanosti: 

Mgr. Marianna Jurčáková, Mgr. Branislav Baláž – úväzok 1/3 

Znížený úväzok: 

Mgr. Katarína Ježková      18 hodín + 2 hod. výchovné poradenstvo 

 

 

Metodické orgány v škole 
 

Predmetová komisia jazykov a spoločenskovedných predmetov 

 

 Mgr. Anna Pribišová, vedúca 

členovia: Alena Olšovská, Jozef Baláž, Branislav Baláž, Simona Celláry, Mária Papajčíková 

 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov 

Vedúca: Marianna Jurčáková 

Členovia: Katarína Ježková, Ivana Šišková, E. Hušková, B. Baláž 

 

Predmetová komisia výchov 

Vedúci: Ľubica Uhrová 

Členovia. Alena Maričáková, M. Jurčáková, Branislav Baláž. M. Romančík 

 

Metodické združenie 

vedúca: Alena Maričáková 

členovia: Anna Lajdová, Mária Papajčíková, Ľubica Uhrová, E. Hušková, S. Unger, S. 

Fíbyová, M. Romančík 
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                 Vedúci metodických orgánov riadia na základe poverenia riaditeľkou školy prácu 

svojich členov, kontrolujú plnenie tematických plánov, dodržiavanie učebných osnov, hospitujú 

a o svojich zisteniach informujú vedenie školy, v prípade problémov navrhujú riešenie. 

 

vychovávatelia v školskom klube:   S. Fíbyová, S. Unger 

výchovný poradca: Mgr. Katarína Ježková 

koordinátor protidrogovej výchovy: Mgr. Ivana Šišková 

koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. Elena Hušková 

špecializačné vzdelávanie – K. Ježková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdelenie kabinetov a inventárnych zbierok a hmotná zodpovednosť 
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Slovenský jazyk, dejepis 

Učebnice 

Žiacka knižnica 

Pedagogická literatúra 

Školské filmy 

Geografia  

Kabinet 1-4 

Výtvarná výchova 

Telesná výchova 

Hudobná výchova 

Matematika 

IK technika, prístroje 

Fyzika 

Chémia 

Prírodopis 

Cvičná kuchyňa 

Školský klub 

Náraďovňa 

Technika (dielne)  

Nábytok                     

DHM ost. 

DHIM, HIM 

Simona Celláry 

Mária Papajčíková                 

A. Pribišová, A. Maričáková  

Anna Pribišová 

Alena Olšovská 

Marianna Jurčáková 

Alena Maričáková 

Alena Maričáková 

Uhrová 

Ľ. Uhrová 

Ivana Šišková 

B. Baláž 

Katar. Ježková 

Katar. Ježková 

Elena Hušková 

K. Ježková 

S. Fíbyová, S. Unger 

Jurčáková 

Jurčáková, Šišková; Báňa                          

Jurčáková 

Bran. Baláž 

Jozef Baláž 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
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Práca školy, organizácia vv procesu, mimoškolská činnosť žiakov a hodnotenie práce žiakov 

i zamestnancov bude limitované a determinované podmienkami, ktoré so sebou prinesú 

opatrenia v dôsledku šírenia koronavírusu.  

 

2.1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 

Ciele a vízia školy 

• škola otvorená každému žiakovi, podporujúca nadaných i menej nadaných, 

vytvárajúca podmienky pre realizáciu všetkých žiakov, 

• škola otvorená každému rodičovi, kooperujúca s rodičmi, 

• škola otvorená verejnosti, komunikujúca s verejnosťou – obcou, inštitúciami,...  

 

Princípy, z ktorých školy vychádza 

 

rozvíjanie humánneho charakteru školy a ďalších pozitívnych životných hodnôt 

a pocitov – demokracie, slobody a zodpovednosti, rovnosti, eliminovania 

akýchkoľvek podôb intolerancie (u nás aktuálne najmä vzhľadom na 

multikultúrnosť prostredia) 

 

a) prehlbovať nadväznosť jednotlivých stupňov vzdelávania obsiahnutých v charaktere 

plnoorganizovanej školy, ktorej súčasťou je materská škola, 

zintenzívňovať spoluprácu materská škola-základná škola na úrovni 1. stupňa, vytvárať také 

podmienky v ZŠ, aby sa jej priestory stali prirodzenými pre deti MŠ ako budúcich žiakov ZŠ 

(využívanie telocvične, učebne informatiky deťmi MŠ, spoločné vystúpenia detí MŠ, ZŠ, 

hospitácie na úrovni učiteliek MŠ, ZŠ, na úrovni vedenia školy), 

pomáhať v organizovaní výchovného procesu v MŠ na úrovni materiálnej, prehlbovať však 

najmä úroveň spolupráce a pomoci na úrovni vých.-vyuč. procesu, 

b) vytvárať podmienky pre dobrú klímu v triede, v škole na úrovni vzťahov žiak-žiak, žiak-

učiteľ, učiteľ-učiteľ, učiteľ-vedenie školy, pedagogickí-prevádzkoví zamestnanci ako 

predpoklad pre pokojné, harmonické pracovné prostredie a pozitívny vplyv na rozvoj osobnosti 

detí, 

prirodzene eliminovať akékoľvek prejavy majetkovej, rasovej, fyzickej či inej nadradenosti, 

vytvárať podmienky pre multikultúrne prostredie, 

osobný príklad pedagógov (odbornosť, vystupovanie, úroveň komunikácie), demokratickosť na 

úrovni vedenia – snaha o korektný prístup k zamestnancom s ohľadom na individualitu, snaha 

o vytváranie priaznivých materiálnych, priestorových, estetických podmienok na prácu  

v rámci možností        prirodzené preferovanie pozitívnych hodnôt vnímajú deti prirodzene 

c) viesť výchovno-vyučovací proces v rámci triedy a celej školy tak, aby žiaci mali pocit 

úspešnosti, najmä slaboprospievajúci žiaci, 

individuálny prístup jednak k nadaným žiakom, jednak k deťom problémovým z akéhokoľvek 

hľadiska, ku žiakom so špeciálnymi potrebami, 

vytvárať rôznorodé podmienky pre možnosti pocitu úspešnosti v rámci triedy, školy. 

 

 

Hlavný cieľ školy 

• umožniť rozvoj osobnosti žiaka a pripraviť ho tak pre ďalší život: múdrosť, 

schopnosť orientovať sa v hodnotách, správne sa rozhodovať, 
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• umožniť mu získať primeranú kľúčové spôsobilosti a kompetencie, zručnosti,  

• formovať jeho postoje, 

• nadobudnúť potrebu vlastnej sebarealizácie, aktivity a tvorivosti v súlade s jeho 

schopnosťami a realitou, 

• vypestovať potrebu celoživotného vzdelávania, 

• rozvíjať jeho gramotnosť, schopnosť učiť sa, 

• viesť ho k uvedomenému prístupu vo vzťahu k vlastnému zdraviu, 

• rozvíjať jeho sociálne kompetencie, kultivovanú komunikáciu a spoluprácu, 

• viesť ho k asertivite – uplatňovaniu svojich práv pri rešpektovaní práv ostatných. 

    Strategické úlohy a ciele 

1. Vytváranie dobrých podmienok výchovno-vyučovacieho procesu – strategickými sú 

ľudské zdroje: pedagogický zbor, spolupracujúci rodičia a verejnosť. 

2. Skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho výsledkov. 

3. Poskytovať služby vytvárajúce zázemie pre kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť 

školy, v ich rámci: 

• zabezpečovať kvalitné personálne podmienky pre vv proces – kvalifikovaný, 

odborne zdatný a motivovaný pedagogický zbor kooperujúci na plnení 

koncepcie školy, 

• vytvárať podmienky pre vzdelávanie PZ, 

• zabezpečovať spoluprácu škola – rodina, 

• vytvárať prostredie s dobrou klímou, 

• zabezpečovať dobré materiálne podmienky pre prácu. 

V súlade so zámerom školy vytvárať podmienky pre život každému žiakovi využívajú učitelia 

spájanie klasických metód s progresívnymi: 

 

• ľudské práva – aktuálne výchova k účasti na spolurozhodovaní, riadení, tolerancii 

k názorom druhých, zodpovednosti a partnerstvu vo vzťahu učiteľ-žiak, žiak-žiak 

v triede – práca triednych samospráv 

• rozvoj čitateľskej gramotnosti – rozumieť textu, získavať informácie z rôznych zdrojov, 

vedieť čítať členený text (tabuľky, obrázky, grafy,...); návštevy divad. predstavení, 

exkurzií -  príprava a výstupy (slohová práca) 

• boj proti extrémiznu a xenofóbii – Denník Anny Frankovej – literatúra a návšteva divad. 

predstavenia, výstup (slohová práca), práca s triedou v podmienkach multikultúrneho 

prostredia 

• enviromentálna výchova – enviro projekt Recyklo hry; predmet Enviromentálna 

výchova, aktivity spojené s poznaním prírody, ochranou prírody a uvedomeným 

správaním človeka vo vzťahu k nej, 

• rozvoj finančnej gramotnosti – prednáška pre učiteľov a žiakov, prierezové témy, 

• využívanie vv vplyvov rôznych prostredí: návštevy divadelných predstavení, výstav, 

múzeí, poznatkov a zážitkov z výletov a exkurzií, 

• cudzie jazyky – zapojenie do projektu Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnej 

oblasti Slovensko-Rakúsko – dokončenie projektu 

• zdravý životný štýl - v oblasti stravovania participácia na projekte ovocie v školách, v 

oblasti telesnej výchovy a športu - eliminovať nežiaduce vplyvy „moderného spôsobu 

života“ a jeho dôsledky u detí (obezita, zvýšené predpoklady pre úrazovosť v dôsledku 

nedostatku pohybu,...) zvýšením počtu hodín telesnej výchovy, zavedením krúžkov 

zameraných na pohyb, súťaživosť v rámci nich, motivácia výchovou k reprezentácii 

školy,...  plaveckého výcviku (1.st.), 
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pokračovať v úspešnej reprezentácii športu (atletika, kolektívne športy).  

• interaktívne vyučovanie – práca v odbornej učebni IKT, práca s interaktívnou tabuľou 

• projektové vyučovanie – cieľom je viesť deti k rozvíjaniu kompetencií v práci v tíme 

            využívaniu medzipredm. vzťahov, praktickému využitiu získaných poznatkov 

• skupinové vyučovanie – rozvíjanie interpersonálnych, sociálnych, pracovných 

a komunikatívnych schopností 

 

využívanie priestoru v rámci aplikácie Microsoft Teams 

 

 

2.2.  Stupeň vzdelania, spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania     

a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní 

 

Škola poskytuje: 

a) Predprimárne vzdelanie v materskej škole 

b) Primárne vzdelanie v základnej škole – žiak ho získa úspešným absolvovaním 

poslednej časti vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základnej školy, žiak 

s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy. 

Dokladom o získanom stupni je vysvedčenie s doložkou. Absolvent programu 

primárneho vzdelávania pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho 

vzdelávania alebo adekvátnom ročníku 8-ročného gymnázia. 

c) Nižšie sekundárne vzdelanie – žiak ho získa úspešným absolvovaním posledného 

ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre 2. stupeň 

základnej školy alebo úspešným absolvovaním štvrtého ročníka osemročného 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole alebo absolvovaním 

tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy. Dokladom o získanom 

stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou, ktoré je podmienkou pre ďalšie 

vzdelávanie na vyššom stupni. 

 

Profil absolventa 

 

a) na úrovni 1. stupňa (primárne vzdelávanie) 

dosiahnutá úroveň kľúčových spôsobilostí nie je ukončená, je základom pre pokračovanie 

rozvíjania na 2. stupni 

osvojil si základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej a kultúrnej gramotnosti 

dokáže sa primeraný čas sústrediť 

dokáže sa súvisle ústne a písomne vyjadrovať primerane primárnemu stupňu vzdelania 

dokáže rozoznať pozitívny a negatívny prístup v komunikácii, uplatňuje pozitívny a ústretový 

prístup 

zvláda základné matematické myslenie a úkony 

ovláda základy IKT – kreslenie a písanie 

uvedomuje si rozdiel medzi realitou a virtuálnou realitou 

snaží sa o uplatňovanie rôznych možností riešenia, rozoznáva podstatné problémy od 

nepodstatných 

je asertívny, sebakritický, vie zvážiť dôsledky svojho konania pre okolie i seba samého 

uvedomuje si svoje práva, ale ctí práva druhých 

rešpektuje kolektív, pravidlá v ňom 

správa sa primerane okolnostiam, voči ostatným primerane situáciám, veku a sociálnym 

pozíciám a funkciám 
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b) na úrovni 2. stupňa (nižšie sekundárne vzdelávanie) 

osvojené poznatky teoretické a získané kľúčové kompetencie sú pre neho základom pre ďalšie 

vzdelávanie,  dokáže ich ďalej rozvíjať a využívať v praktickom živote 

hodnoty, ku ktorým bol vedený v škole, ho motivujú k potrebe ďalšieho vzdelávania 

a sebavzdelávania 

dokáže sa orientovať v informáciách, vyhľadávať ich a využívať pri rozhodovaní sa 

dokáže komunikovať na primeranej úrovni – ovláda primeranú slovnú zásobu, dokáže 

argumentovať a obhájiť svoj názor v rozličných životných situáciách 

je schopný problémovo vnímať veci a situácie, je tolerantný k rôznym názorom a pohľadom na 

veci, ako i k rôznym multikultúrnym prejavom 

pozná históriu národa, regiónu 

ovláda základy cudzieho jazyka tak, že je schopný porozumieť textu a uplatniť sa v osobnej 

konverzácii 

ovláda základné legislatívne normy, je si vedomý svojich práv, ale i nevyhnutnosti rešpektovať 

práva iných 

má pozitívny vzťah k prírode, k okoliu, ktoré ho obklopuje, pomáha ho spoluvytvárať, chrániť 

a zveľaďovať 

dokáže sa orientovať v základných umeleckých hodnotách, rozoznáva gýč v akejkoľvek 

podobe od skutočných hodnôt 

dokáže využívať IKT v základnej forme (textový editor, tabuľky, grafy, inernet), dokáže tvoriť 

vlastné jednoduché prezentácie 

svojím vystupovaním, prezentovaním istých názorov a úspechmi v ďalšom štúdiu, resp. práci 

robí dobré meno škole. 

 

2.3. Vlastné zameranie školy a stupeň vzdelania 

Škola pri špecifikácii svojho zamerania vychádza: 

1. z podmienok vv procesu, 

2. z analýzy vlastnej činnosti a jej výsledkov, 

3. zo spoločenských požiadaviek, 

4. z globálnych, regionálnych a miestnych podmienok a osobitostí, 

5. z kultúrnych tradícií regiónu. 

Vo svojom zameraní usiluje: 

• vytvorenie prostredia, v ktorom môže uspieť každý žiak, 

• zdôrazňuje potrebu vzdelávania pre život a prípravu na ďalšie štúdium, 

• dôraz kladie na výchovu ku kultivovanému vystupovaniu, vzhľadu, 

• v oblasti rozvoja záujmov sa orientuje na telesnú výchovu a šport v masovom 

i individuálnom rámci, na technickú výchovu a enviromentálnu výchovu v súvislosti 

s vytváraním priaznivého pracovného prostredia, 

aktuálne telesná výchova a šport a zdravý životný štýl 

posilnenie telesnej výchovy na 1. stupni 

zapojenie sa do projektu Detská atletika – plnenie celoročného plánu atletických 

disciplín, vyhodnocovanie a prezentovanie na nástenkách v priestoroch školy, na 

webstránke školy a facebooku školy, 

tradične súťaž Športovec-športovkyňa školy, 

vzdelávacie aktivity súvisiace so zdravým stravovaním v rámci triednických hodín, 

poobedňajších aktivít 

plavecký výcvik na 1. stupni 

dôraz na kvalitu jedál podávaných v školskej jedálni 
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• usiluje o inkluzívne vzdelávanie – problematické najmä v multikultúrnom prostredí, 

o eliminovanie akýchkoľvek foriem diskriminácie, segregácie vytváraním podmienok 

pre vzdelávanie všetkých žiakov, vytváraním priateľskej atmosféry, zapájaním každého 

do aktivít, vyhodnotenie aktívnych, úspešných 

aktuálne prevencia šikanovania – metodika postupu, zodpovednosť 

vytváraním priaznivých podmienok pre prácu – materiálnych, vzťahových, prostredie 

vzájomnej dôvery na všetkých úrovniach 

spolupráca pedagogických i nepedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov – pri 

najmenšom podozrení osloviť najbližšiu dospelú osobu, pri podozrení rodičov 
kontaktovať školu na akejkoľvek úrovni (informácie rodičom na triednych aktívoch RZ) 

pozorovanie v rámci triedy, školy (dotazníky, spolupráca triednych učiteľov 

s koordinátorom) 

spolupráca s CPPPaP Senica, ÚPSVaR, OR PZ Senica 

zodpovedné vykonávanie dozorov cez prestávky a na mimoškolských akciách 

• posilňuje profilujúce predmety SJL a MAT v rámci prípravy na ďalšie vzdelávanie 

a život, s cieľom posilňovať environmentálnu výchovu  predmet environmentálna 

výchova v 5. triede a v rámci vzdelávacích programov jednotlivých predmetov ako 

prierezovú tému, posilňuje prírodovedné predmety na 1. i 2. stupni, environmentálne 

aktivity sú súčasťou Dňa Zeme; 

• aktuálne                              v rámci 

rozvoja čitateľskej gramotnosti formovanie kladného vzťahu ku knihe a k čítaniu: 

využívanie školskej knižnice, práca na vyučovacích hodinách vo všetkých oblastiach a 

zložkách vv procesu, popoludňajšie aktivity v rámci školského klubu detí, 

projekt Vlastná tvorba – vlastné spracovanie textov, práca s časopismi National 

geographic, Veda,... – tvorba knižky, v rámci slohovej výchovy spracovanie zážitkov 

z výletov, exkurzií formou slohových prác   

Požičaj mi knihu – kolobeh knižky po triede, 

zorganizovanie besedy so spisovateľom a výstavy kníh spojenú s predajom (marec), 

organizovanie pravidelných návštev divadelných predstavení (september, október, apríl, 

máj), príprava žiakov čítaním aktuálnych diel, besedami o nich, následná analýza, 

ďalej v menšej miere v rámci recitačných aktivít (súťaž, programy k výročiam);  

v rámci prepojenia s regionálnou výchovou vytvárať podmienky pre kvalitnú prácu 

detského folklórneho súboru, ktorý dôstojne reprezentuje školu i obec, organizuje 

spoločné pobyty detí v letnom tábore, sústredenia, intenzívne spolupracuje s rodičmi 

detí, ktorí sú aktívnymi účastníkmi aktivít súboru; v rámci výchovy  vzťahu k miestu, 

kde žijem, a k ľuďom vytvára škola podmienky pre prácu s deťmi v oblasti hudobno-

tanečnej a prezentuje sa v rámci programov k výročiam (Deň matiek, Mesiac úcty 

k starším,...), 

v rámci vnútroškolského vzdelávania zabezpečenie vzdelávania v oblasti čitateľskej 

gramotnosti v spolupráci s Centrom pre celoživotné vzdelávanie 

prezentácie života triedy formou nástenných novín (príspevky, fotografie,...) 

• ďalším zámerom školy je viesť žiakov k úcte a rešpektu k vlastnej rodine, regiónu 

a národu a zároveň – najmä aktuálne v tejto dobe – upozorňovať na nevyhnutnosť 

rešpektovať iných – získanie kompetencií v tejto oblasti je súčasťou prierezových tém, 

prehlbujúceho učiva a blokového vyučovania najmä v SJL, OBN, GEO, VLA, VYV, 

HUV 

• rozvoj finančnej gramotnosti – v rámci prierezových tém, vzdelávanie žiakov, 

zamestnancov 
 

2.4. Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania 
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Dĺžka štúdia: primárne vzdelávanie: 4-ročná, nižšie sekundárne vzdelávanie: 5-ročná 

Študijná forma: denné štúdium 

 

Vyučovacie stratégie 

v súlade so svojím zámerom škola využíva: 

• aktivizujúce formy a metódy práce – kooperatívne vyučovanie (práca v tímoch, 

dvojiciach, skupinách) 

• pokračovať v športových a telovýchovných aktivitách 

• s cieľom viesť žiakov k zodpovednosti za vlastné vystupovanie - projektové vyučovanie 

(tvorba projektu a prezentácia v triede, na webe školy), 

• zmysluplne využíva IKT, 

• v oblasti environmentálnej výchovy využíva prírodné prostredie školy (starostlivosť 

o zeleň, tvorba nových, zaujímavých miest v areáli, s tým spojené kompetencie v oblasti 

pestovania okrasných  rastlín a starostlivosti o ne, 

• v oblasti individuálnej práce so žiakmi – vytvárať situácie, v ktorých môžu zažiť 

výrazný úspech (oblasť športu a environmentu), v rámci hodnotení pochvaly, ocenenia, 

príležitostné pozitívne hodnotenia, 

• individuálny prístup k žiakom v rámci práce s triednymi kolektívmi – besedy, výlety 

a exkurzie, nevyhnutnosť zvážiť opätovné zavedenie triednických hodín. 

 

2.5. Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

    Škola vytvára podmienky i pre vzdelávanie i mimoškolskú prácu i pre týchto žiakov. Patria 

sem: 

• v našich podmienkach najmä deti zo sociálne znevýhodneného prostredia – 

charakteristická pre našu školu je multikultúrnosť prostredia: práca so žiakmi rómskeho 

pôvodu má svoje špecifiká, vyžaduje trpezlivosť, tolerantnosť k odlišnostiam, 

individuálny prístup, a zároveň vyžadovanie plnenia si povinností zo strany žiakov i ich 

rodičov 

• žiak so špeciálnymi potrebami pre vv proces, 

• potenciálne začlenený žiak. 

Škola vytvára pre nich podmienky: 

materiálne – podmienky vhodné pre vv proces, prístup IK technike, priaznivé podmienky pre 

šport, v prípade potreby zabezpečuje špeciálne učebnice 

personálne – práca najmä s deťmi zo soc. znevýhodneného prostredia (individuálny prístup, 

vyžitie v rámci športu, umožnenie reprezentácie školy), zároveň ale náročná práca v súvislosti 

so značným zanedbávaním PŠD týchto žiakov 

 

Formy a metódy práce: 

• individuálny prístup (u všetkých troch skupín), 

• vypracovanie individuálneho vv plánu pre začleneného žiaka (perspektívne): obsahuje 

modifikované učebné osnovy a učebný plán, špecifické metódy a formy práce 

i hodnotenia 

Spolupráca s :  

• rodičmi – v rámci triednych aktívov RZ, aktívnou komunikáciou prostredníctvom 

webstránky a fbstránky školy, aktívnym členstvom rodičov v rade školy,   

• CPPPaP v Senici – besedy, projekty, individuálne problémy, 

• ÚPSVaR v Senici – intenzívne najmä so žiakmi zo SZP – konzultácie, správy, návštevy 

pracovníčok ÚPSVR, riešenia bytových podmienok týchto detí, 
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• s Políciou Šaštín, Senica, kriminálnym oddelením PZ v Senici v súvislosti s veľkým 

zanedbávaním PŠD, organizovanie besied aktivít zameraných na prevenciu zanedbávnia 

PŠD, 

• v rámci prevencie drogových závislostí so zariadením ROAD Tomky, príležitostne 

s občianskymi združeniami, 

• v rámci výchovy VMR projekt Čas premien, 

• s Obcou Kuklov a Borský Svätý Jur. 

 

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

Snažíme sa ich vytvárať: 

1. zabezpečovaním kvality materiálnych podmienok po technickej stránke, 

2. školenia zamestnancov, 

3. kontroly BOZ, zabezpečovanie porevíznych opráv, resp. rekonštrukcie, 

4. v oblasti práce s deťmi poučenie o dodržiavaní BOZ pri vyučovaní a výchove 

vyplývajúcich z dodržiavania ŠP a VPŠ, pracovného poriadku a Smernice a plánu 

na zaistenie ochrany osobných údajov. 

5. zabezpečením režimu práce v škole tak, aby boli vytvorené podmienky pre 

dodržanie zásad psychickej a fyzickej hygieny: dodržiavaním času prestávok, 

striedanie činností a metód práce, zdravé prostredie učební a všetkých ostatných 

priestorov školy v súlade s platnými normami (svetlo, teplo, hygienické vybavenie 

priestorov, čistota, vetranie, primeraný nábytok,...) 

6. organizácia mimoškolskej činnosti detí, konkrétne výletov a exkurzií v súlade s 

platnou legislatívou (zákon č. 320/2008z.z.), informovaný súhlas zákonného 

zástupcu ako jeho súčasť. 

7. Problematika BOZP ako súčasť prierezových tém jednotlivých predmetov. 

 

2.7. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 

Je zameraný na oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov. 

2. Hodnotenie pedagógov. 

3. Hodnotenie školy. 

 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov  

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi 

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

kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež motivácia do ďalšej práce, 

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je tiež hodnotenie schopnosti 

spojiť teoretické vedomosti so spôsobilosťami a zručnosťami. 

Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z metodických pokynov na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov; v 1. ročníku sa prospech žiaka hodnotí slovne priebežne a na vysvedčení 

stupňami: dosiahol veľmi dobré výsledky, dosiahol dobré výsledky, dosiahol uspokojivé 

výsledky, dosiahol neuspokojivé výsledky, 

v ročníkoch 2-4 sa prospech žiaka hodnotia klasifikáciou ( klasifikuje sa 

známkami 1-výborný, 2-chválitebný, 3-dobrý, 4-dostatočný, 5-

nedostatočný) predmety okrem: náboženská výchova, etická výchova, 

telesná a hudobná výchova – na vysvedčení sa uvádza slovo „absolvoval 

(-a)“ 
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v ročníkoch 5-9 sa klasifikujú všetky predmety známkou okrem 

predmetu environmentálna výchova, telesná výchova a náboženská 

a etická výchova; 

v 1. ročníku realizujeme slovné hodnotenie a celkový prospech sa v 1. ročníku hodnotí slovami 

„prospel“, resp. „neprospel“, v 2.-9. ročníku slovami „prospel s vyznamenaním“, „prospel 

veľmi dobre“, „prospel“, „neprospel“.  

Hodnotenie správania sa uskutočňuje v súlade s internou smernicou školy – metodickým 

pokynom na klasifikáciu a hodnotenie.          

                    Zároveň 

budeme rešpektovať nasledovné skutočnosti: 

• individualitu žiaka (možnosť zdravotného vplyvu na výkon žiaka u žiakov so 

špeciálnymi vv potrebami, resp. žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia),  

• nestavať do popredia úspešnosť-neúspešnosť ako kritérium hodnotenia, naopak – 

hľadať, čo žiak vie, a zohľadňovať to pri hodnotení, 

• popri hodnotení známkou využívať rôzne iné formy: slovné hodnotenie, tabuľky 

úspešnosti, prezentácia prác detí (výtvarné, písomné práce, práce uverejnené 

v školskom časopise, resp. zaslané do rôznych súťaží, účasť prác jednotlivcov 

v projekte, hodnotenie a ocenenie podielu prác žiakov na živote školy (vytváranie 

priaznivých podmienok materiálnych), 

• účasť v literárnych súťažiach, 

• prezentácia prác žiakov, ich úspechov. 

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

 

Pri stanovení princípov hodnotenia pedagogických zamestnancov vychádzame 

z predpokladu, že pedagogický zbor školy tvoria pedagógovia vysokoškolsky vzdelaní, 

odborne spôsobilí vykonávať prácu učiteľa, učitelia s dlhoročnými skúsenosťami z práce 

s deťmi.  

• rozhovor, 

• hospitácie, analýzy, 

• výsledky žiakov v triede a v predmete, ktorý vyučuje (previerky, monitor, testy, 

úspechy žiakov v stredných školách), 

• ďalšie vzdelávanie, 

• využívanie nových, moderných metód a foriem práce, učebných pomôcok, ich tvorba, 

• vzťah učiteľov ku škole, ochota podieľať sa na riešení problémov školy. 

Forma hodnotenia: a) hodnotiaci pohovor individuálne na konci školského roka, 

v ktorom vedenie školy vyjadrí svoj hodnotiaci postoj k práci učiteľa a vezme na 

vedomie podnety učiteľa pre prácu vedenia školy. O pohovore urobí riaditeľka školy 

záznam, 

   b) hodnotenie čiastkové v rámci priznávania mimoriadnych 

odmien, resp. osobných príplatkov 

 

 

 

 

3. Hodnotenie školy 

 

Cieľ hodnotenia školy je informovanosť žiakov, rodičov a verejnosti o zámeroch 

školy a schopnosti školy ich napĺňať. Zameranosť je preto  orientovaná na: 
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• reálnosť dosahovania a stupeň dôležitosti cieľov stanovených v školskom vzdelávacom 

programe  

• plnenie cieľov stanovených štátnym vzdelávacím programom 

• posúdenie silných, slabých stránok školy a opatrenia na eliminovanie nedostatkov 

• posúdenie príčin a súvislostí ovplyvňujúcich realitu 

 

Spôsoby hodnotenia školy 

a) vnútorné – vlastné hodnotenie úrovne podmienok materiálnych, personálnych, úrovne pedag. 

procesu  a dosahovaných výsledkov detí, 

b) vonkajšie – názory rodičov v rámci triednych aktívov, plenárnych schôdzí, dní otvorených 

dverí, sporadické individuálne stretnutia s rodičmi 

- názory ostatnej verejnosti: obce v rámci stretnutí na zasadnutiach OZ, pri riešení 

materiálnych a technických problémov školy 

- sporadické návštevy v škole, hodnotenie úrovne vonkajšieho stavu 

- záujem o pedagogické pôsobenie v našej škole 

vonkajšie odborné: hodnotenie nadriadenými orgánmi v školstve (ŠŠI) - hodnotenie úrovne 

pedagogického pôsobenia, riadenia, celkového stavu školy: klímy, materiálnych podmienok, 

analýza príčin príp. nedostatkov. 

 

Požiadavky na vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

Profesijný rozvoj každého zamestnanca je predpokladom pre kvalitné vykonávanie práce 

učiteľa. Proces prehlbovania, rozširovania kvalifikácie a profesijných kompetencií v súlade 

s najnovšími vedeckými poznatkami je jeho podstatou. Uskutočňuje sa prostredníctvom: 

1. profesijného rozvoja zamestnancov – aktualizačné vzdelávanie v trvaní 4 hodiny 

v rámci školského roka 2021 - 2022 

2. tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti, 

3. sebavzdelávania. 

Cieľom profesijného rozvoja je predpoklad splnenia podmienky kvalifikácie, preukazovanie 

odborných spôsobilostí a ich využívanie vo vv procese, sebarozvoj a celoživotné vzdelávanie 

a nakoniec vytváranie zdravého, stmeleného kolektívu, v ktorom vládnu hodnoty korektnej, 

otvorenej, kriticky konštruktívnej a vzájomne sa ľudsky podporujúcej komunikácie.  

 

 

2.8. Učebný plán školy 

 Vychádza z Rámcového učebného plánu, ktorý stanovuje časové dotácie jednotlivých 

vyučovacích predmetov podľa ročníkov. V inovovanom školskom vzdelávacom programe 

(iŠkVP) majú všetky vyučovacie predmety časovú dotáciu v súlade s rozdelením  RUP do 

ročníkov. 

 V rámci svojej profilácie využíva škola voliteľné hodiny na zvýšenie hodinovej dotácie 

vyučovacieho predmetu RUP a zaradenie nového vyučovacieho predmetu, t.zn., povinné 

hodiny jednotlivých predmetov v jednotlivých ročníkoch môžu byť rozšírené prostredníctvom 

voliteľných (disponibilných) hodín a doplnené zavedením nových predmetov. 

 

Poznámky k UP školy: 

1. V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. v znení vyhlášky č.224/2011 Z.z. sa 

realizuje rozdelenie tried na skupiny – podľa podmienok školy sa trieda môže deliť na 

skupiny – delenie je uvedené v organizácii školy, ktorú schvaľuje zriaďovateľ školy. 

Maximálny počet v skupinách určuje vyhláška o základnej škole. 
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2. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, vyučujúci si v rámci vyučovacích blokov a spájania 

predmetu môžu zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. 

3. Vo vyučovacích predmetoch v rámci vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa trieda 

môže deliť na skupiny pri tých témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie 

praktických zručností žiakov. 

4. Vo vyučovacom predmete technika sa zohľadňujú personálne-odborné, materiálno-

technické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy tematických 

celkov Technika a Ekonomika domácnosti. 

5. Voliteľné hodiny využíva škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu na: 

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

v štátnom vzdelávacom programe, 

b) vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a pripraví ich obsah. 

6. Z rámca voliteľných hodín ponúkne škola žiakom na konci 6. ročníka ako druhý cudzí 

jazyk nemecký jazyk, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne, a voliteľný predmet 

športové hry za podmienky, že sa prihlási aspoň 8 žiakov. 

7. Škola môže ponúknuť vzdelávanie pre žiakov aj v nultom ročníku – počet hodín je 

v nultom ročníku je 22, UP a UO pre nultý ročník vypracuje škola podľa potrieb 

a možností konkrétnej skupiny žiakov, vychádzajúc zo ŠVP pre predprimárne 

a primárne vzdelávanie. 

8. Škola môže pri tvorbe ŠkVP rozdeliť hodinové dotácie jednotlivých vyučovacích 

predmetov na celý stupeň vzdelávania postupne  podľa štandardov a celkového počtu 

vyučovacích hodín jednotlivých predmetov za predpokladu, že zachová ich logickú 

štruktúru a zásadu vekuprimeranosti. 

9. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich 

kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roka. 

10. Škola môže po prerokovaní v rade školy stanoviť v ŠkVP celkove vyšší počet 

vyučovacích hodín, najviac však 108 hodín na 1. stupni a 161 hodín na 2. stupni. 

11. Podľa tohto UP sa vzdelávajú aj žiaci začlenení v rámci školskej integrácie, a to 

s uplatnením špecifík podľa bodu 7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným 

znevýhodnením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebný plán na 1. stupni v školskom roku 2021 – 2022 

 
          Inovovaný školský vzdelávací program sa uplatňuje v 1. až 9. ročníku. Cieľom školy na 

prvom stupni je: 1. posilňovať a prehlbovať kvalitu výkonov v rámci predmetov slovenský 

jazyk, matematika a predmetu prvouka (enviromentálna výchova), 2. posilňovať telesnú 
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výchovu a pohybové aktivity žiakov. Preto sme učebný plán 1. ročníka riešili posilnením týchto 

predmetov v rámci disponibilných hodín. 

  

      Povinné predmety 

Vzdelávacia oblasť Predmety 1. 

roč. 

2. 

roč. 

3. 

roč. 

4. 

roč. 

Spo. 

Jazyk a 

komunikácia 

slov. jazyk a literatúra 9 8       7       7     31 

nemecký jazyk      

anglický jazyk   3 3 6 

Človek a príroda prírodoveda   1 2 3 

prvouka 1 2   3 

      

Človek a spoločnosť vlastiveda   1 2 3 

Človek a hodnoty etická/náb. vých.       1 1 1 1 4 

Matematika a práca 

s informáciami 

matematika 4 4 4 4 16 

informatika   1 1 2 

Človek                                              

a svet práce 

pracovné vyučovanie   1 1 2 

Umenie a kultúra výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

hudobná výchova 1 1 1 1 4 

Zdravie a pohyb tel. a šport. výchova 2 2 2 2 8 

SPOLU  20 20 23 25 88 

 

Školský vzdelávací program – voliteľné predmety 

 

 

Del

ené 

hod

iny

: 1 

• 1

.

s

t

u

p

e

ň:  96 hodín 

+ ETV 1 hod. 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety 1. 

roč. 

2. 

roč. 

3. 

roč. 

4. 

roč. 

Spo. 

Jazyk a 

komunikácia 

slov. jazyk a literatúra  1       1       0       2 

nemecký jazyk      

anglický jazyk      

Človek a príroda prírodoveda   1  1 

prvouka 1    1 

Človek a spoločnosť vlastiveda      

Človek a hodnoty etická/náb. vých.            

Matematika a práca 

s informáciami 

matematika  1  1 2 

informatika      

Človek                                              

a svet práce 

pracovné vyučovanie      

Umenie a kultúra výtvarná výchova      

hudobná výchova      

Zdravie a pohyb tel. a šport. výchova 1 1 0 0 2 

SPOLU  2 3 2 1 8 
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Učebný plán na 2. stupni v školskom roku 2020 - 2021  

 

Inovovaný školský vzdelávací program sa uplatňuje v 5. – 9. ročníku. V súlade s cieľom školy 

zlepšovať kvalitu výkonov v nosných predmetoch (SJL a MAT) a realizovať jeden z cieľov 

zamerania  - environmentálna výchova sme posilnili uvedené predmety disponibilnými 

hodinami (SJL) a pokračujeme vo vyučovaní predmetu environmentálna výchova v 5. ročníku. 

 
      Povinné predmety 

Vzdelávacia oblasť Predmety 5. 

roč. 

6. 

roč. 

7. 

roč. 

8. 

roč. 

9. 

roč. 

Spolu  

Jazyk a 

komunikácia 

slov. jazyk a literatúra 5 5 4 5 5 24 

anglický jazyk 3 3 3 3 3 15 

nemecký jazyk       

Človek a príroda fyzika  2 1 2 1 6 

chémia   2 2 1 6 

biológia 2 1 2 1 1 7 

Človek a spoločnosť dejepis 1 1 1 1 2 7 

geografia 2 1 1 1 1 6 

občianska náuka  1 1 1 1 4 

Človek a hodnoty etická/náb. vých.       1 1 1 1 1 4,5 

Matematika a práca 

s informáciami 

matematika 4 4 4 4 5 20 

informatika 1 1 1 1  4 

Človek                                              

a svet práce 

svet práce       

technika 1 1 1 1 1 4 

Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 1 1 1 1 4,5 

hudobná výchova 1 1 1 1  4 

       

Zdravie a pohyb tel. a šport. výchova 2 2 2 2 2 10 

SPOLU  24 25 26 27 25 127 

 

Školský vzdelávací program – voliteľné predmety 

Vzdelávacia oblasť Predmety 5. 

roč. 

6. 

roč. 

7. 

roč. 

8. 

roč. 

9. 

roč. 

Spol

u  

Jazyk a 

komunikácia 

Slov. jazyk a 

literatúra 

  1  1 3 

anglický jazyk       

 nemecký jazyk   2 2 2 6 

Človek a príroda biológia  1   1 2 

fyzika       

chémia     1  

enviromentálna vých. 2     2 

Človek a 

spoločnosť 

geografia  1 1   2 

dejepis  1    1 

 občianska náuka       

Človek a hodnoty Etická/nábož.v.       

Matematika a práca 

s informáciami 

matematika 2 1  1  4 

informatika       
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Človek                                              

a svet práce 

svet práce       

technika       

Umenie a kultúra výtv. vých. (umením)     0  

SPOLU  4 4 4 3 5 19 

Spolu v ročníku  27 29 30 30 30 146 

 

Poznámky 
 

 

2.stupeň:   173 

                         + 11 hodín delením ( -NBV 1 hod. spoj.) 

6.A ANJ 2 hod.   THD 1 hod.   INF 1 hod.  

8.A      ANJ 2 hod.  NEJ 2 hod. THD 1 hod.  INF  1 hod.  ETV  1 hod.     

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

UO tvoria vlastný didaktický program pre každý predmet, vychádzajú zo ŠVP a reflektujú 

profil absolventa školy a zameranie školy. 

 

Obsahujú: 

• charakteristiku predmetu, 

• ciele predmetu, 

• obsah a rozsah vyučovania, 

• predmetové kompetencie (spôsobilosti), 

• témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsahový štandard, 

prierezové témy, prepojenie s inými predmetmi 

• požiadavky na výstup – výkonový štandard, 

 

 

sú doplnené o: 

• metódy a formy práca – stratégie vyučovania, 

• učebné zdroje – zdroje informácií pre žiakov (odborná literatúra, časopisy, slovníky, 

IKT,...), 

• hodnotenie predmetu. 

 

Prierezové témy 

 

• prelínajú sa so vzdelávacími oblasťami 

• odrážajú aktuálne problémy súčasnosti, sú istým návodom na ich riešenie, prevenciu, 

zároveň slúžia na doplnenie a prehĺbenie učiva 

• svojím obsahom a zameraním sa premietajú do vzdelávacích oblastí 
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Realizujú sa ako: 

1. súčasť učebného plánu vyučovacích predmetov, blokov, kurzov, exkurzií 

2. samostatný vyučovací predmet, 

3. aktivity tried a mimoškolských aktivít. 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj Zaradenie do všetkých vyučovacích predmetov, 

v rámci práce s triedami, mimoškolská činnosť, 

práca krúžkov 

Environmentálna výchova Samostatný vyučovací predmet v 5. ročníku, 

prírodovedné predmety  

Mediálna výchova SJL, DEJ, Informatika, CHE, FYZ, TECH, 

projekty školy a CPPPaP 

Ochrana života a zdravia Didaktické hry a účelové cvičenia, CHE, FYZ, 

BIO, TECH, PRV, VLA TSV 

Regionálna výchova a tradičná 

ľudová kultúra 

SJL, VLA, DEJ, VYV, HUV, GEO, 

mimoškolská činnosť – DFSJ, výstava 

osobnosti regiónu, história školy formou 

výstavy a publikácie 

Dopravná výchova PRV, VLA, didaktické hry, mimoškolská 

činnosť 

Multikultúrna výchova SJL, DEJ, VLA, cudzie jazyky, GEO, VYV, 

HUV, triednicka práca 

Výchova k manželstvu, rodičovstvu SJL, BIO, VLA, OBN, mimoškolská činnosť 

(besedy s lekármi, CPPaP (projekty) 

 

 

 

Finančná gramotnosť  

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

riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba 

a svojej domácnosti. 

Jej vyučovanie sa bude sa uplatňovať v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 

(celkové a čiastkové kompetencie). 

 

Témy na rozvoj kompetencií – 1. stupeň 

 

Prierezová téma Rozvoj finančnej gramotnosti je súčasťou výučby vhodných predmetov a 

zaradená do ich tematických výchovno-vzdelávacích plánov. 

1. ročník - MAT, PDA 

2. ročník - MAT, PDA 

3. ročník - SJL, MAT, VLA, VYV 

4. ročník - VLA, MAT, VYV 

 

Metódy a formy práce: 
 

1. Pri výučbe používať aktivizujúce, zážitkové a praktické vyučovacie metódy :  

samostatnú i skupinovú prácu žiakov, prácu vo dvojiciach, rozhovor, diskusie, besedy, 

modelové situácie a cvičenia, manipuláciu s kartičkami peňazí, riešenie matematických 
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slovných úloh, logické úlohy, čítanie a rozprávanie príbehov, hranie rolí, kooperatívne úlohy, 

úlohy s prekážkou, exkurzie  na pošte, obchode a pod. 

2. Prednáška pre pedagógov a Žižkov. 

 

Učebné zdroje: 
 

Na vyučovanie prierezovej témy  budú využívané učebnice a učebné materiály odporúčané 

v POP MŠ SR. 

 

Témy na rozvoj kompetencií – 2. stupeň 

1. Človek vo svete peňazí:  geografia (témy o obyvateľstve vo všetkých ročníkoch) 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca (matematika 

– slovné úlohy vo všetkých ročníkoch) 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi (Technika, matematika) 

5. Úver a dlh (matematika) 

6. Sporenie a investovanie (matematika) 

7. Riadenie rizika a poistenie 

Jednotlivé témy a celkové a čiastkové kompetencie FG budú začlenené a uplatňované v 

jednotlivých predmetov v týchto tematických celkoch (témach): 

Matematika  

Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000 

Počtové výkony s prirodzenými číslami 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Počtové výkony s desatinnými číslami 

Percentá (vrátane jednoduchého úročenia) 

Počtové výkony s celými číslami 

Pravdepodobnosť, štatistika 

Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc 

Grafické znázorňovanie závislostí 

Štatistika 

 

 Informatika 

 Informácie okolo nás – vytvorenie plagátu, prezentácie 

Komunikácia prostredníctvom IKT – vyhľadávanie informácií 

Informačná spoločnosť – počítačová kriminalita, programy, autorské práva 

 

 Fyzika 

Iné zdroje energie  

 

Geografia 

Austrália 

Amerika 

Afrika 

Ázia 

Slovensko 
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- v  každom regióne sa zamerať na bohatstvo a chudobu, rozdiely medzi regiónmi, 

environmentálne problémy 

 

Technika 

Ekonomika domácnosti, Spotreba energií v domácnosti, Plánovanie a vedenie domácnosti 

 

 

 

1. ročník - iŠkVP 
 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmety  

 

Učebné osnovy 

Jazyk a komunikácia 

 

Slovenský jazyk a literatúra Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre predmet 

SJL 

Matematika práca s 

informáciami 

Matematika Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre predmet 

MAT 

Príroda a spoločnosť Prvouka Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet; zvýšená časová dotácia o l 

hodinu  - využije sa na zmenu kvality 

výkonu  

 

Človek a hodnoty Etická výchova/náboženská 

výchova 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet  

Umenie a kultúra Výtvarná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet  

Hudobná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet 

Zdravie a pohyb Telesná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet; v súlade so zámerom školy 

pridaná voliteľná hodina sa využije na 

zvýšenie kvality výkonu 

 

 

 

 

 

 

 

2.ročník - iŠkVP 
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Vzdelávacia 

oblasť 

Predmety  

 

Učebné osnovy 

Jazyk a komunikácia 

 

Slovenský jazyk a literatúra Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre predmet 

SJL; zvýšená dotácia sa využije na 

zvýšenie kvality výkonu. 

Matematika práca s 

informáciami 

Matematika Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre predmet 

MAT; zvýšená dotácia sa využije na 

zvýšenie kvality výkonu. 

Príroda a spoločnosť Prvouka Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet. 

Človek a hodnoty Etická výchova/náboženská 

výchova 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet  

Umenie a kultúra Výtvarná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet  

Hudobná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet 

Zdravie a pohyb Telesná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet; v súlade so zámerom školy 

pridaná voliteľná hodina sa využije na 

zvýšenie kvality výkonu 

 

 

3.ročník - iŠkVP 
 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmety  

 

Učebné osnovy 

Jazyk a komunikácia 

 

Slovenský jazyk a literatúra Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre predmet 

SJL; zvýšená dotácia sa využije na 

zvýšenie kvality výkonu. 

 Anglický jazyk 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre predmet 

ANJ;  

Matematika práca s 

informáciami 

Matematika Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre predmet 

MAT;  

 Informatika 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre predmet 

INF 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 
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predmet; zvýšená dotácia sa využije na 

zvýšenie kvality výkonu. 

Človek a hodnoty Etická výchova/náboženská 

výchova 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet  

Umenie a kultúra Výtvarná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet  

Hudobná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet 

Zdravie a pohyb Telesná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet;  

 

 

 

 

4.ročník - iŠkVP 
 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmety  

 

Učebné osnovy 

Jazyk a komunikácia 

 

Slovenský jazyk a literatúra Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre predmet 

SJL;  

 Anglický jazyk 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre predmet 

ANJ;  

Matematika práca s 

informáciami 

Matematika Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre predmet 

MAT; zvýšená dotácia sa využije na 

zvýšenie kvality výkonu. 

 Informatika 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre predmet 

INF 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet;  

Človek a hodnoty Etická výchova/náboženská 

výchova 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet  

Umenie a kultúra Výtvarná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet  

Hudobná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet 

Zdravie a pohyb Telesná výchova Učebné osnovy sú totožné so 
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vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet;  

 

 

5. ročník - iŠkVP 
 

 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmety  

 

Učebné osnovy 

Jazyk a komunikácia 

 

Slovenský jazyk a literatúra Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre predmet 

SJL;  

Matematika práca s 

informáciami 

Matematika Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

predmet MAT; voliteľná hodina sa 

využije na zvýšenie kvality výkonu 

Informatika Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

príslušný  predmet  

Človek a svet práce Technika  Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet  

 

Človek a spoločnosť  Dejepis Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet  

 

 Geografia 

 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet  

 

Človek a hodnoty Etická výchova/náboženská 

výchova 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet  

Človek a príroda Biológia Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet;  

Enviromentálna výchova Nový predmet – učebné osnovy sú 

súčasťou ŠkVP 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet  

Hudobná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet 

Zdravie a pohyb Telesná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 
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predmet;  

 

 

 

 

6. ročník - iŠkVP 
 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmety  

 

Učebné osnovy 

Jazyk a komunikácia 

 

Slovenský jazyk a literatúra Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre predmet 

SJL;  

Matematika práca s 

informáciami 

Matematika Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

predmet MAT; voliteľná hodina sa 

využije na zvýšenie kvality výkonu 

Informatika Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

príslušný  predmet  

Človek a svet práce Technika  Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet  

 

Človek a spoločnosť  Dejepis Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet  

voliteľná hodina sa využije na 

zvýšenie kvality výkonu 

 Geografia 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

predmet MAT; voliteľná hodina sa 

využije na zvýšenie kvality výkonu 

 Občianska náuka  

 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet  

 

Človek a hodnoty Etická výchova/náboženská 

výchova 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet  

Človek a príroda Biológia Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet, voliteľná hodina sa využije 

na zvýšenie kvality výkonu 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet  

Hudobná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet 
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Zdravie a pohyb Telesná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet; v súlade so zámerom školy  

 

7. ročník - iŠkVP 
 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmety  

 

Učebné osnovy 

Jazyk a komunikácia 

 

Slovenský jazyk a literatúra Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre predmet 

SJL;  

 Anglický jazyk 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre predmet 

ANJ; 

 Nemecký jazyk  

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre predmet 

NJ; 

Matematika práca s 

informáciami 

Matematika Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

predmet MAT;  

Informatika Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

príslušný  predmet  

Človek a svet práce Svet práce 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

príslušný  predmet 

 Technika  Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

príslušný  predmet 

Človek a spoločnosť  Dejepis Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet  

 

 Geografia 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

predmet GEO; voliteľná hodina sa 

využije na zvýšenie kvality výkonu 

 Občianska náuka  

 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet  

 

Človek a hodnoty Etická výchova/náboženská 

výchova 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet  

Človek a príroda Biológia Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet 

 Fyzika Učebné osnovy sú totožné so 
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vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet 

 Chémia 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet  

Hudobná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet 

Zdravie a pohyb Telesná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet; v súlade so zámerom školy  

 

 

 

 

 

8. ročník - iŠkVP 
 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmety  

 

Učebné osnovy 

Jazyk a komunikácia 

 

Slovenský jazyk a literatúra Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre predmet 

SJL;  

 Anglický jazyk 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre predmet 

ANJ; 

 Nemecký jazyk  

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre predmet 

NJ; 

Matematika práca s 

informáciami 

Matematika Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

predmet GEO; voliteľná hodina sa 

využije na zvýšenie kvality výkonu 

Informatika Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

príslušný  predmet  

Človek a svet práce Svet práce 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

príslušný  predmet 

 Technika  Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

príslušný  predmet 

Človek a spoločnosť  Dejepis Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet  
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 Geografia 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

predmet GEO;  

 Občianska náuka  

 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet  

 

Človek a hodnoty Etická výchova/náboženská 

výchova 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet  

Človek a príroda Biológia Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet 

 Fyzika 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet 

 Chémia 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet  

Hudobná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet 

Zdravie a pohyb Telesná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet; v súlade so zámerom školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ročník - iŠkVP 
 

Vzdelávacia Predmety  Učebné osnovy 
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oblasť  

Jazyk a komunikácia 

 

Slovenský jazyk a literatúra Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre predmet 

SJL; voliteľná hodina sa využije na 

zvýšenie kvality výkonu 

 Anglický jazyk 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre predmet 

ANJ; 

 Nemecký jazyk  

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre predmet 

NJ; 

Matematika práca s 

informáciami 

Matematika Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

predmet GEO; voliteľná hodina sa 

využije na zvýšenie kvality výkonu 

Informatika Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

príslušný  predmet  

Človek a svet práce Svet práce 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

príslušný  predmet 

 Technika  Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

príslušný  predmet 

Človek a spoločnosť  Dejepis Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet  

 

 Geografia 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

predmet GEO;  

 Občianska náuka  

 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre 

príslušný predmet  

 

Človek a hodnoty Etická výchova/náboženská 

výchova 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet  

Človek a príroda Biológia Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet; voliteľná hodina sa využije 

na zvýšenie kvality výkonu 

 Fyzika 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet 

 Chémia 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet; voliteľná hodina sa využije 

na zvýšenie kvality výkonu 
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Umenie a kultúra Výtvarná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet  

Hudobná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet 

Zdravie a pohyb Telesná výchova Učebné osnovy sú totožné so 

vzdelávacím štandardom pre príslušný 

predmet; v súlade so zámerom školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

Úprava UO a ČTP v dôsledku neupevneného, resp. neodučeného učiva 

 
 
 

 

 

 

 

 

Príloha ku ŠkVP a ČTP 

Predmet: Nemecký jazyk 

Trieda: 7.A  

Vyučujúci: Mgr. Branislav Baláž 

Školský rok: 2021 - 2022 

 

 

Plnenie požiadaviek vyplývajúcich  

zo Školských učebných osnov v šk. roku 2020 - 2021 

 

 
 

 

Neprebrané, resp. neupevnené učivo  

 
Lekcia 2.1 
 
 
 

 

• slovná zásoba 

• množné číslo podstatných mien 

• vykanie 

 
Lekcia 2.2 
 
  
 

 

• slovná zásoba 

• štvrtý pád podstatných mien 

• neurčitý člen podstatných mien 

 

 
Lekcia 2.3 
 
  
 

 

• slovná zásoba 

• nepravidelné slovesá 

• vyjadrenie ceny 

 

 

 

Vo všetkých zložkách používanie adekvátnej terminológie vo vyjadrovaní a vyžadovanie jej 

používania v spätnej väzbe. 
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Príloha ku ŠkVP a ČTP 

Predmet: Nemecký jazyk 

Trieda: 8.A  

Vyučujúci: Mgr. Branislav Baláž 

Školský rok: 2021 - 2022 

 

 

Plnenie požiadaviek vyplývajúcich  

zo Školských učebných osnov v šk. roku 2020 - 2021 

 

 
 

 

Neprebrané, resp. neupevnené učivo  

 
Lekcia 3.2 
 
 
 

 

• slovná zásoba 

• privlastňovacie zámená 

• modálne slovesá 

• rozkazovací spôsob 

• predložky s 3. a 4. pádom 

 

 

 

Vo všetkých zložkách používanie adekvátnej terminológie vo vyjadrovaní a vyžadovanie jej 

používania v spätnej väzbe. 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha ku ŠkVP a ČTP 

Predmet: Matematika 

Trieda: 8.A  

Vyučujúci: Mgr. Katarína Ježková 
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Školský rok: 2021 - 2022 

 

 

Plnenie požiadaviek vyplývajúcich  

zo Školských učebných osnov v šk. roku 2020 - 2021 

 

 

 

 

Neprebrané učivo  

KOMBINATORIKA 

 

Úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich počte z oblasti rôznych hier, 

športu a z rôznych oblastí života (propedeutika variácií)  

 Rôzne spôsoby vpisovania na jednoduchých úlohách 

 Pravidlo súčinu 

 Riešenie jednoduchých kombinatorických úloh rôznymi metódami 

 

- vedieť vypisovať všetky možnosti podľa určitého systému, tvoriť systém ( strom logických 

možností) na vypisovanie všetkých možností 

-  vedieť z daného počtu prvkov vybrať usporiadanú skupinu prvkov menšiu ako je daný počet 

takto usporiadaných skupín prvkov 

- získať skúsenosť s prácou a organizáciou v konkrétnych súboroch predmetov 

- riešiť rôzne primerané a jednoduché kombinatorické úlohy 

- zhromažďovať triediť a systematicky vytvárať všetky možné riešenia 

- vedieť vypočítať kombinatorické úlohy podľa pravidla súčinu a pomocou názoru 

- znázorniť dáta, údaje v tabuľke a stromovým diagramom ( grafom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha ku ŠkVP a ČTP 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Trieda: 7.A 
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Vyučujúci: Mgr. Simona Celláry 

Školský rok: 2021 - 2022 

 

 

Plnenie požiadaviek vyplývajúcich  

zo Školských učebných osnov v šk. roku 2020 - 2021 

 
 

 

 

Neupevnené učivo  

 

 

Jazyk  

 

 

 

 

Morfológia  

• Priama reč 

• vokatív 

Syntax 

• Vety podľa obsahu 

Lexikológia 

• Expresívne a neutrálne slová 

 

 

 

Sloh  

 

 

Kompozícia textu 

• Rozprávanie s využitím priamej reči 

• Statický opis  

 

 

 

Literatúra  

 

 

Rozhlasová hra 

 

 

Vo všetkých zložkách používanie adekvátnej terminológie vo vyjadrovaní a vyžadovanie jej 

používania v spätnej väzbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha ku ŠkVP a ČTP 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Trieda: 8.A  
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Vyučujúci: Mgr. Simona Celláry 

Školský rok: 2021 - 2022 

 

 

Plnenie požiadaviek vyplývajúcich  

zo Školských učebných osnov v šk. roku 2020 - 2021 

 
 

 

 

Neupevnené učivo  

 

 

Jazyk  

 

 

 

 

Morfológia  

• Spojky 

Syntax 

• Jednočlenná a dvojčlenná veta 

Lexikológia 

• Tvorenie slov slovotvornými predponami, príponami 

• Antonymá, synonymá 

 

 

 

Sloh  

 

 

Kompozícia textu 

• Príhovor 

• Opis  

 

 

 

Literatúra  

 

 

 

 

 

Vo všetkých zložkách používanie adekvátnej terminológie vo vyjadrovaní a vyžadovanie jej 

používania v spätnej väzbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha ku ŠkVP a ČTP 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Trieda: 9.A  
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Vyučujúci: Mgr. Simona Celláry 

Školský rok: 2021 - 2022 

 

 

Plnenie požiadaviek vyplývajúcich  

zo Školských učebných osnov v šk. roku 2020 - 2021 

 

 
 

 

Neprebrané, resp. neupevnené učivo  

 

 

Jazyk  

 

 

 

 

Syntax 

• Jednoduché súvetie 

 

 

 

 

Sloh  

 

 

Kompozícia textu 

• Slávnostný prejav 

• výťah 

 

 

 

Literatúra  

 

 

 

 

 

Vo všetkých zložkách používanie adekvátnej terminológie vo vyjadrovaní a vyžadovanie jej 

používania v spätnej väzbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha ku ŠkVP a ČTP 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 
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Trieda: 6.  

Vyučujúci: Mgr. Alena Olšovská 

Školský rok: 2021 - 2022 

 

 

Plnenie požiadaviek vyplývajúcich  

zo Školských učebných osnov v šk. roku 2020 - 2021 

 

 
 

 

Neprebrané, resp. neupevnené učivo  

 

 

Jazyk  

 

 

 

 

Morfológia  

• Gramatické kategórie a vzory substantív 

• Klasifikácia a pravopis adjektív, vzory pekný, cudzí 

• Priama reč 

Syntax 

• Jednoduchá veta 

• Vety podľa obsahu 

Lexikológia 

• Tvorenie slov slovotvornými predponami, príponami 

• Antonymá, synonymá 

 

 

 

Sloh  

 

 

Kompozícia textu 

• Rozprávanie 

• Opis  

 

 

 

Literatúra  

 

 

Rozprávka 

• Fantastická – realistická 

Čítanie – odporučená literatúra 

 

 

 

Vo všetkých zložkách používanie adekvátnej terminológie vo vyjadrovaní a vyžadovanie jej 

používania v spätnej väzbe. 

 

 

 

 

 

 

Príloha ku ŠkVP a ČTP 

Predmet: Matematika 
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Trieda: 6.A 

Vyučujúci: Mgr. Ivana Šišková 

Školský rok: 2021 – 2022 

 

 

 

Plnenie požiadaviek vyplývajúcich  

zo Školských učebných osnov v šk. roku 2020 - 2021 

 
 

 

 

Neprebrané, resp. neupevnené učivo  

 

 

Súmernosť 

v rovine 

 

 

 

• Konštrukcia obrazu v osovej / stredovej súmernosti 

• Osovo / stredovo súmerné útvary  

 

Riešenie 

aplikačných 

úloh 

 

 

• Grafické znázorňovanie údajov 

• Pravdepodobnostné hry a pokusy   

 

 

Upevnenie učiva Súmernosť v rovine je zaradené na začiatku školského roka, v rámci 

opakovania učiva 5. ročníka.  

Téma Riešenie aplikačných úloh sa bude realizovať v 6. ročníku ako súčasť (úvod) témy 

Kombinatorika v mesiaci máj.  

 

 

 

 

 

 

 


