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Motto: 

 

 
Nie je málo času, ktorý máme, 

ale je veľa času, ktorý nevyužívame. (Seneca) 
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Školský vzdelávací program 

pre 2. stupeň ZŠ   
 

 
 

Vzdelávací program   Školský vzdelávací program pre 5. až 9. ročník  

Stupeň vzdelania    ISCED 2 

Dĺžka štúdia    päť rokov 

Vyučovací jazyk   slovenský 

Študijná forma   denná 

Druh školy    štátna, plnoorganizovaná 

 

 

Predkladateľ     

Názov školy    Základná škola s materskou školou,  

     Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava 

Adresa     Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava 

IČO      37990365 

Riaditeľka školy   Ing. Beáta Krajčovičová 

Koordinátori pre tvorbu ŠkVP vedúce MO  

Ďalšie kontakty   Mgr. Jana Pavlovčíková, zást. riad. školy  

 

 

Zriaďovateľ     

Názov     Mesto Trnava 

Adresa     Hlavná 1, Trnava 

Kontakty    PaedDr. Miroslava Komorníková, vedúca odb. VŠaK 

 

 

 

 

Platnosť dokumentu od: 01.09. 2018 

 

 

        Ing. Beáta Krajčovičová 

            riaditeľka školy  
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1. Veľkosť školy 
        

Názov:  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ULICA MAXIMA GORKÉHO 21, 

TRNAVA 
Adresa: ULICA MAXIMA GORKÉHO 21, 917 02 TRNAVA 

IČO:      37990365 

DIČO:   2022104656     

  
Charakteristika prostredia budovy  

Školský objekt sa nachádza v mestskej časti nazývanej Tulipán, vo veľmi peknom 

zákutí ulíc Gorkého, Orgovánová, Nevädzová, Ľaliová. Areál predstavuje veľký a účelne 

rozložený priestor s kultivovaným parkovým porastom, 5 školských pavilónov, sad, ihrisko. 

Obytný priestor, pôvodne určený ako byt školníka,  nevyužívaný na pôvodný účel, bol 

v auguste 2018 zbúraný. 

Budovy sú mimo exponovaných dopravných komunikácií, zaberajú priestor približne  

3 ha pozemku. 

Interiér školských budov je riešený účelne a priestory sú esteticky udržiavané.  

Budova má vybavené odborné učebne biológie, výtvarnej výchovy, hudobnej 

výchovy, chémie, fyziky, špecifickej prípravy dievčat, 2 počítačové učebne, jazykové 

laboratórium, interaktívnu učebňu, učebne s interaktívnym dataprojektorom, envirotriedu, 2 

telocvične, spoločenskú miestnosť, herňu ŠKD. 

V objekte  je tiež veľkokapacitná školská kuchyňa a jedáleň. 

   

Počet kmeňových tried:    24 

Počet odborných učební:   14 

 

Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21 je plnoorganizovanou školou. 

 

Štatistické údaje o žiakoch/čkach, triedach a zamestnancoch/kyniach školy: 

Štatistický prehľad aktualizovaný k 15.09. 2018:  

 

Žiaci/čky školy 

Počet žiakov/čok školy spolu:     408    

z toho: 

- žiakov/čok v bežných triedach     377    

- žiakov/čok v nultom ročníku       14    

- žiakov/čok v špecializovaných triedach        17 

 

Triedy   

Počet tried spolu:    22     

z toho:  

- na prvom stupni    12     

- na druhom stupni    10     

 

Počet bežných tried:    19     

Nultý ročník:       1 

I. Všeobecná charakteristika školy 
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Počet špecializovaných tried:     2 

 

Zamestnanci/kyne školy na ZŠ     
Počet učiteľov a učiteliek:   29   

Počet katechétov      1  

Počet asistentov učiteľa/ky:     4 

            

Počet vychovávateliek ŠKD:     3  

Školská psychologička:     1 

 

Počet nepedagogických zamestnancov/kyň:   9  

Počet zamestnankýň v školskej jedálni:   6  

 

Zamestnanci školy v rámci projektu ŠOV 

Asistenti učiteľa      2 

Školský špeciálny pedagóg     1 

Sociálny pedagóg      1 

  

 

2. Charakteristika žiakov/čok 

 
 Základnú školu navštevujú vúčšinou deti, ktorých trvalé bydlisko sa nachádza 

v blízkosti školy.  

V škole registrujeme cca 34 % detí pochádzajúcich z rómskej komunity, napriek tomu, 

že sa k tejto etnickej skupine oficiálne nehlásia a 22 % žiakov/čok pochádza zo sociálne 

znevýhodnených rodín, približne 4 % je z prostredia veľmi málo podnetného, až asociálneho.    

 Škola vytvára podmienky pre starostlivosť o deti s nedostatočnou školskou 

spôsobilosťou zriaďovaním nultého ročníka. Pre žiakov/čky so špecifickými potrebami učenia 

zriaďujeme  špecializované triedy. Individuálne začleneným žiakom/čkam umožňujeme 

vzdelávanie podľa individuálnych vzdelávacích plánov.  

 U talentovaných žiakov/čok podporujeme rozvoj talentu aj v mimoškolskej činnosti. 

Všetci žiaci školy majú možnosť navštevovať krúžkovú činnosť.  

 

 

Vzdelávacie skúsenosti žiakov/čok našej školy: 

- práca s informačnými technológiami, 

- projektové vyučovanie, 

- vyučovanie s prvkami tvorivej dramatiky, 

- škola je cvičnou školou PF TU, 

- realizácia projektov. 

 

Skúsenosti žiakov/čok našej školy v oblasti výchovného pôsobenia: 

- rodová senzibilizácia, odstraňovanie rodových stereotypov, 

- akceptovanie inakosti – integrácia rómskych žiakov/čok,  

- častá prezentácia schopností, zručností žiakov/čok na verejnosti, 

- spolupráca s pobočkou Tulipán Mestskej Knižnice J. Fándlyho v priestoroch školy. 

 

Mimoškolské aktivity žiakov/čok školy: 

- práca v záujmových útvaroch, 
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- účasť žiakov/čok školy v súťažiach, ich pozitívne hodnotenie a umiestnenia, 

- tvorba a vydávanie školského časopisu Gorkáčik, 

- školské rozhlasové vysielanie Gorkoviny, 

- účasť na prímestskom tábore, 

- účasť na projektových aktivitách, 

- prezentovanie školy na verejnosti. 

 

Prehľad žiakov/čok 2. stupňa vzdelávaných podľa novej koncepcie vzdelávania: 

       V školskom roku 2018/2019  ZŠ s MŠ. Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava navštevuje: 

 

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

41 žiakov/čok 39 žiakov/čok 40 žiakov/čok 39 žiakov/čok 31 žiakov/čok 

 

V piatom ročníku sú otvorené 2 bežné triedy, v šiestom ročníku 2 bežné triedy, v 7. ročníku 2 

bežné triedy, v ôsmom ročníku 2 bežné triedy, v deviatom ročníku 2 bežné triedy.  

 

 

5.ročník 

 

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8A 8.B 9.A 9.B 

23 18 19 20 16 24 20 19 15 16 

 

Vyučovanie bude realizované podľa Štátneho vzdelávacieho programu a podľa Školského 

vzdelávacieho programu v deviatom ročníku.         

 

3. Charakteristika pedagogického zboru 

 
  Kolektív predstavuje dobre zohranú, spolupracujúcu skupinu ľudí, ktorá nielenže 

vykonáva činnosti obsiahnuté v náplni práce, ale nemá problémy rešpektovať povinnosti 

vyplývajúce z organizačného, pracovného a vnútorného poriadku školy. Normy, ktoré 

spomínané dokumenty obsahujú, vznikli zo spoločných rokovaní, ako výsledok neformálnych 

diskusií. Každý/á člen/ka pedagogického zboru má právo participovať na tvorbe noriem a tiež 

na usmerňovaní chodu školy. Vnútorná školská legislatíva je vytvorená s vedomím, že 

nariadenia, ktoré sme spoločne skoncipovali  a prijali, budeme musieť plniť.  

       Organizačná štruktúra je vytvorená tak, aby každý/á zamestnane/kyňa patril/a pod 

organizačnú zložku vedenú lídrom/erkou, ktorý/á sám/a je vzorom v práci, pritom láskavým 

usmerňovateľom/kou, radcom/kyňou, s priznanými čiastočnými kontrolnými kompetenciami. 

       Učitelia/ky v našej škole sú nositeľmi/kami vedomostného potenciálu, ale tiež 

emocionálnej inteligencie. Cieľom vedenia školy je, aby vo vnútornom poriadku dominovali 

zásady: 

- rešpektovanie osobnosti dieťaťa,        

- vytváranie a udržiavanie neohrozeného školského prostredia, 

- komplexná prosociálnosť, 

- vzájomná úspešná komunikácia vedie k pripravenosti úspešne komunikovať s každým/dou, 

- vedieť je záruka úspechu, preto platí nepísaný zákon – chcem vedieť čo najviac. 

 

       Pedagógovia/gičky v základnej škole s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého  

v Trnave sú naučení/é pracovať tímovo. Väčšina pedagogických zamestnancov/kyň má 
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vyspelé právne vedomie, v ich práci prevláda zmysel pre zodpovednosť. Poznajú svoje práva 

rovnako, ako poznajú povinnosti. 

       Sú to tvoriví, flexibilní ľudia, ochotní vytrvalo pracovať. Dokážu intenzívne prežívať 

radosť z vlastného úspechu a tiež z úspechov žiakov/čok.   

Sú prístupní/é kritike, schopní/é objektívne posudzovať záťažové situácie, prekonávať 

prekážky.  

        

Učitelia/ky v ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 21 v Trnave nie sú zvyknutí/é na direktívne 

riadenie. 

Pracovnú energiu investujú cieľavedome, orientujú sa na zmysluplné činnosti, pracujú 

zodpovedne, samostatne aj v tímoch, na princípe vzájomnej úcty, tolerancie, otvorenosti 

a participácie.    

 

Predpokladaný vývoj personálnych potrieb školy: 

       Vzhľadom na stabilizovaný počet žiakov/čok a z toho vyplývajúci počet tried, 

neprichádza k poklesu potreby počtu pedagogických zamestnancov/kyň, potreba 

nepedagogického personálu školy sa tiež stabilizovala. 

Očakávané zmeny: 

- zvýšenie odbornosti vyučovania zásluhou ďalšieho vzdelávania učiteľov a učiteliek, 

- vzdelávanie v oblasti čitateľskej gramotnosti, finančnej gramotnosti, 

- ďalšie „omladzovanie“ kolektívu, 

- získanie popularity školy zásluhou dobrých výsledkov žiakov/čok, 

- rozširovanie projektu cvičnej školy, 

- získané skúsenosti v projekte Fibonacci aplikovať vo vzdelávacom procese, 

- práca v národných projektoch spolufinancovaných z prostriedkov operačného programu 

Vzdelávanie a Informatizácia spoločnosti,  

- využívanie envirotriedy vo výchovno-vzdelávacom procese, 

- zapojenie sa do medzinárodného projektu Erazmus+, 

- využívanie spolupráce s inými školami cez eTwinning, 

- zapojenie sa do projektu ŠKOLA OTVORENÁ VŠETKÝM, 

- udržiavanie kontaktov s družobnými školami. 

 

Vzdelávacie aktivity pedagógov/ičiek školy:   

Základná škola má vypracovaný plán vzdelávania. 

Základná škola na Ulici Maxima Gorkého 21 v Trnave je o. i. cvičnou školou pre PF TU. Aj 

to je jeden z prvoradých dôvodov pre permanentné vzdelávanie členov/iek pedagogického 

zboru.  

Vedenie školy podporuje vzdelávacie aktivity učiteliek a učiteľov: 
- riaditeľka školy, 1 učiteľka a 1 učiteľ absolvovali II. atestáciu, 
- 17 učiteľov/liek absolvovalo I. atestáciu, teda cca 53 % členov/niek pedagogického zboru 

absolvovalo I. atestáciu alebo jej náhradu, 13 majú v pláne absolvovať prípravné atestačné 

vzdelávanie a následne I. alebo II. atestáciu, 
- 7 učiteľov/liek sú absolventmi/kami doktorandského štúdia s titulom PaedDr., 
- 1 učiteľka je absolventkou doktorandského štúdia s titulom PhDr., 
- 1 učiteľka absolvovala štúdium s titulom PhD, 
- 12 učiteliek absolvovalo vzdelávanie v rámci predmetu informatika, 
- 11 učiteliek a 3 asistenti učiteľa absolvovali vzdelávanie zamerané na prácu so žiakmi 

z MRK, 
- 4 učiteľky a 1 asistent učiteľa absolvovali vzdelávanie v rámci predmetu telesná a športová 

výchova, 
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-  2 vychovávateľky v ŠKD a 2 učiteľky na II. stupni absolvovali vzdelávanie v rámci 

projektu AMV, 
- 14 pedag. a odborných zamestnancov  navštevuje aktualizačné vzdelávanie v rámci NP ŠOV 

zamerané na inklúziu 
- výchovná a kariérna poradkyňa priebežne absolvuje aktualizačné vzdelávania. 
 
 Vplyvom ďalšieho vzdelávania  sa očakáva zvýšenie odbornosti a efektivity 

vyučovania. Všetci zamestnanci sa budú vzdelávať aj samostatne (napr. virtuálna knižnica, ...) 

a taktiež navštevovať semináre a školenia podľa ponuky rôznych  vzdelávacích inštitúcií 

v priebehu školského roka (napr. ŠPÚ, MPC, VŠ...). 
 

Podporné výchovné a diagnostické pracovné pozície: 

Ponúkame odbornú pomoc zriadením pracovných pozícii: 

- školský/á psychológ/ička, 

- asistent/ka učiteľa/ky, 

- v rámci projektu ŠOV – asistent učiteľa, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg. 

 Dôležitú činnosť v škole má pedagogický úsek pod vedením Mgr. Pavlovčíkovej, 

ktorého činnosť jednoznačne napomáha k skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Členmi pedagogického úseku sú vedúci jednotlivých metodických združení a predmetových 

komisii.  V škole pracuje výchovná poradkyňa, koordinátori primárnej prevencie 

drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov, environmentálnej výchovy, 

výchovy k manželstvu a rodičovstvu, zdravého životného štýlu, koordinátorka čitateľskej 

gramotnosti a koordinátorka finančnej gramotnosti.   

 Súčasťou školy je  školský klub detí, v ktorom pracujú vychovávateľky. 

 

4. Organizácia prijímacieho konania 

 
ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého nemá špecifické požiadavky na prijatie žiakov/čok do tried 2. 

stupňa. Žiaci/čky, ktorým bola diagnostikovaná vývinová porucha učenia a podmienky 

v triede to dovoľujú, môžu byť individuálne začlenení/é do kolektívu bežnej triedy.  

   

5.  Dlhodobé projekty 

 

Národné projekty:   
Národný projekt spolufinancovaný z prostriedkov operačného programu Informatizácia 

spoločnosti (OPIS): 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva  

Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho 

systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie 

digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu. V rámci projektu škola získava do 

bezodplatného užívania digitálnu techniku. 

 

Digitálne učivo na dosah 

Cieľom projektu je zavedenie novej služby riadeného prístupu k digitálnemu 

vzdelávaciemu obsahu, vybudovanie optickej siete a vybavenie školy profesionálnymi WiFi 

bodmi, ich riadenie a podpora z Dátového centra MŠ VVaŠ SR. Od 1.6. 2016 bolo ukončené  

poskytovanie služieb  dátového pripojenia „Infovek 2“, prebehla migrácia služieb z Infoveku 

2 a v prevádzke je spustená vyhradená sieť MŠ VVaŠ SR, ktorá umožňuje žiakom 

a zamestnancom prístup k službám a k internetu. 
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Národné projekty spolufinancované z prostriedkov operačného programu Vzdelávanie: 

 

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie 

a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj 

pracovných zručností a prácu s talentami  
Do projektu medzi pilotné školy sme neboli vybraní, pretože boli uprednostnené 

školy, ktoré mali počet žiakov väčší  ako 500. Do projektu sme boli zaradení ako nepilotná 

škola formou účasti našich pedagogických zamestnancov pre predmety fyzika, technika, 

biológia a chémia, ako aj výchovných poradcov na kontinuálnom vzdelávaní. Škola získa 

softvér pre potreby mapovania záujmov a profesijnej orientácie žiakov a materiály pre 

podporu profesijnej orientácie. Zároveň budú organizované súťaže, exkurzie, konferencie, 

atď. 

  

Národný projekt výchovného poradenstva: Komplexný poradenský systém 

prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.  
Projekt sa realizuje prostredníctvom výchovnej poradkyne, ktorá sa zúčastňuje 

inštruktážnych školení k poradenským metodikám (oblasť využívania diagnostických a 

edukačných balíčkov, metodologických nástrojov v poradenskej praxi). Škola bola vybavená 

poradenskými metodikami. 

 

Národný projekt: Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-

vzdelávacie predmety. 

Cieľom je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných 

školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby, inovácia obsahu a metód 

vzdelávania pre potreby trhu práce. 

 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania.  
Cieľom projektu je vybudovať elektronickú databázu úloh a testov, ktorá bude 

využívaná na školskej úrovni a na úrovni národných meraní. Cieľom je postupné zapojenie 

všetkých základných a stredných škôl v SR do elektronického testovania. 

 

Národný projekt: ŠKOLA OTVORENÁ VŠETKÝM 

Cieľom národného projektu je podporou inkluzívneho vzdelávania skvalitniť 

profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  

zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky detí a žiakov.  

Na ZŠ sa projekt sústreďuje na zavedenie celodenného výchovného systému so 

zameraním na prípravu žiakov na vyučovanie, podporu zlepšenia komunikácie a spolupráce 

s rodičmi detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (marginalizovaných komunít), 

zlepšenia informovanosti o potrebách ich detí v nadväznosti na ciele edukácie v základnej 

škole.   

Projekt sme začali realizovať vo februári 2017, kedy začala záujmová činnosť spojená 

s prípravou na vyučovanie. Od februára do júna mali možnosť žiaci navštevovať 14 

záujmových útvarov. Od marca 2017 začali na škole pôsobiť v rámci projektu dve 

pedagogické asistentky, jedna špeciálna pedagogička a sociálna pedagogička na 50 % úväzok.  

V mesiaci marec 2017 sa uskutočnilo vzdelávanie s názvom „Realizácia inštruktáže 

pre tímy podporujúce inkluzívne vzdelávanie“. Za našu školu boli delegovaní: dve členky 

vedenia školy, traja učitelia, dve pedagogické asistentky a dvaja odborní zamestnanci. 
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Od septembra 2017 do júna 2018 mali možnosť žiaci navštevovať 24 záujmových 

útvarov. 

V školskom roku 2018/2019 sa 12 peadagogických a 2 odborní zamestnanci prihlásili 

na aktualizačné vzdelávanie Spolupráca pedagogických zamestnancov v systéme inkluzívnej 

podpory detí a žiakov. Od septembra 2018 majú možnosť žiaci navštevovať 19 záujmových 

útvarov, od októbra 20. 

 

ZDRAVÁ ŠKOLA – Škola podporujúca zdravie 
 Stále aktuálny a v škole realizovaný v čiastkových projektoch celoštátny výchovný 

program Zdravá škola – ide o podujatia zamerané na environmentálnu výchovu, šport, zdravý 

životný štýl, estetiku prostredia. Do projektu Zdravá škola patrí aj výchovný program 

zameraný na pomoc deťom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť. Projekt má v škole 

niekoľkoročnú tradíciu. ZŠ, Ul. M. Gorkého 21 v Trnave bola zaradená do siete škôl 

podporujúcich zdravie v septembri 1999. Prostredníctvom rámcového projektu Zdravá škola 

vstupujú žiaci do ďalšieho sumáru projektových zámerov, ktoré im prinášajú možnosť 

uplatniť vedomosti, zručnosti, talent, výskumnícku činnosť..., ale tiež získať nové poznatky 

a skúsenosti. 

 V projekte Škola podporujúca zdravie pracujú všetci učitelia I. aj II. stupňa ZŠ ako aj 

vychovávateľky ŠKD. Projekt je určený aj rodičom žiakov, ktorí môžu pomôcť pri 

organizovaní a realizácii aktivít. Projekt sleduje dlhodobé ciele a trvale udržateľný stav. 

 V Základnej škole s materskou školou na Ulici Maxima Gorkého v Trnave 

k tradičným, každoročne organizovaným podujatiam a aktivitám Zdravej školy patria: 

- škola v prírode,  

- lyžiarsky výcvikový kurz, 

- plavecký kurz, 

- činnosť krúžkov zameraných na presadzovanie zdravého životného štýlu (turistický,  

   príprava zdravých pokrmov, športové krúžky,  zdravý životný štýl... ),  

- Festival športu, 

- Deň zdravej výživy a Týždeň zdravia, 

- 2x ročne organizovaný zber odpadového papiera, 

- účasť na projektoch s environmentálnou tematikou, 

- účasť na aktivitách Mesta Trnava „Dni zdravia“. 

 V rámci medzipredmetových vzťahov a výchovného pôsobenia na triednických 

hodinách sa učitelia spolu so žiakmi zaoberajú problematikou zdravého životného štýlu, 

zdravia, ale aj negatívnych vplyvov na život a zdravie človeka. Poukazujú na dôsledky 

nesprávnych a negatívnych návykov, šikanovania, týrania a pod. Učitelia a učiteľky využívajú 

rôzne formy výchovného pôsobenia – besedy, rozpravy, mapu mysle, brainstorming  ... 

Výchovný vplyv uplatňujú nenásilne a využívajú na to vyučovacie hodiny, triednické hodiny, 

krúžkovú mimovyučovaciu činnosť. 

 Na vyučovacích hodinách výchovných predmetov (výtvarná výchova, občianska 

výchova, etická výchova, hudobná výchova, telesná výchova, telesná a športová výchova) je 

na rozhovory o zdravom životnom štýle dostatok času a priestoru. Napr. na hodinách 

výtvarnej výchovy sa žiaci venovali rôznym témam z tejto oblasti spracovanými rôznymi 

technikami. Na hodinách občianskej náuky a etickej výchovy besedujú na tému Protidrogová 

prevencia, Sexuálna výchova, Výchova k rodičovstvu a manželstvu, Rodová rovnosť. Hodiny 

telesnej výchovy, telesnej a športovej výchovy pomáhajú deťom udržiavať telo v dobrej 

fyzickej kondícii, pestovať súťaživého ducha, zmysel pre fair play. 

 Podrobnejšie a konkrétnejšie sa o niektorých činnostiach zmieňujú správy 

metodických orgánov školy a koordinátorov výchov. 
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 Počas celého školského roka učiteľky, učitelia, žiaci a žiačky sa starajú 

o zveľaďovanie pracovného prostredia, vytvárajú esteticky vyhovujúce dekorácie, podieľajú 

sa na kultivovaní exteriéru školského areálu. 

 Koordinátori výchov sa počas roka zúčastňujú  seminárov a školení. Poznatky na nich 

získané odovzdávajú kolegom a kolegyniam, žiakom a žiačkam.   

 

Gestor projektu: Nezisková organizácia EDULAB 

Názov projektu: Moja prvá škola 

Projekt Moja prvá škola je  určený pedagógom 1. stupňa základných škôl. Učiteľom 

a učiteľkám poskytujeme bezplatné semináre, kvalitný študijný materiál a vďaka partnerom 

sme bezplatný prístup na vzdelávací portál Kozmix. Poskytuje kolekciu prepracovaných 

materiálov, ktoré učiteľom slúžia ako príprava na realizáciu bádateľských projektov 

zameraných na environmentálnu výchovu a podporu finančnej gramotnosti. Hodiny sa tak 

stávajú atraktívnejšie a interaktívnejšie. Interaktívne cvičenia z portálu Kozmix.sk sú 

prepojené na papierové učebnice vydavateľstva Aitec, na portál je možná aj registrácie pre 

rodičov. Pre deti ponúka časopis plný zábavy a vzdelávania. V žiackej knižke, ktorú deti 

dostanú objavujú zážitky Kozmixa a jeho kamarátov a popritom si precvičujte čítanie 

s porozumením.  

 
Školské projekty:  

ENESTET  

       Projekt, ktorý už 20 rokov realizuje tím pedagogičiek, starajúci sa o estetický vzhľad 

interiérov a exteriéru školy. Zároveň je projekt zameraný na environmentálnu výchovu 

s cieľom zachovania trvale udržateľného stavu. Je súčasťou programu školy podporujúcej 

zdravie a má tiež výchovné zameranie – pestovať lásku a vzťah k najbližšiemu prostrediu, 

škole, mestu, krajine. Projektové aktivity sú financované z fondu  rodičovského združenia, 

neinvestičného fondu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA n.f. a z dotácií Mesta Trnava, získaných 

na základe predloženého projektového zámeru. 

 

OTVORENÁ ŠKOLA 

 Pedagogickí zamestnanci/kyne školy projekt prijali a zodpovedne pripravili činnosti 

súvisiace s mimovyučovacími aktivitami žiakov a žiačok, patriace do projektového zámeru 

Otvorená škola.  

 Kľúčové aktivity Otvorenej školy v ZŠ s MŠ, Ulica Maxima Gorkého 21 v Trnave 

možno zhrnúť do nasledovných okruhov: 

- pobočka Mestskej knižnice J. Fándlyho v priestoroch ZŠ, 

- mimovyučovacia záujmová činnosť so žiakmi (krúžky), 

- internet a jeho služby poskytované žiakom, učiteľom,  

- športové aktivity školy, všestranná aj špecializovaná športová príprava, 

- projektové vyučovanie, 

- prenájom priestorov školy pre športové aktivity verejnosti (telocvičňa, učebne …), 

- prímestský tábor. 

 

Projekt  CVIČNÁ ŠKOLA 

 Zmluva o cvičnej škole bola podpísaná v marci 2004 medzi dekanom PF TU, 

Priemyselná 4 v Trnave a riaditeľkou Základnej školy Gorkého 21 v Trnave o vzájomnej 

spolupráci v oblasti prípravy budúcich pedagógov/ičiek na učiteľské povolanie, možnostiach 

celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancov/kyň - ponúka pedagogickým 

zamestnancom a zamestnankyniam školy možnosti celoživotného vzdelávania sa 

a starostlivosti o kariérny rast učiteľov a učiteliek, odplatnom prenájme priestorov na 
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vyučovanie. Zaväzuje obidve zmluvné strany k plneniu dohodnutých služieb. Zmluva má 

charakter rámcovej zmluvy a ďalšími zmluvnými vzťahmi je možné ju rozširovať. 

 

Školský časopis GORKÁČIK a školský rozhlasový mesačník GORKOVINY 
 Mediálna vnútroškolská činnosť slúži na prenos informácií o živote školy medzi 

žiakmi, žiačkami, triedami, školou a rodinou.  

V tomto školskom roku sa otvára 19. ročník školského rozhlasového vysielania 

GORKOVINY. Školský časopis GORKÁČIK je určený predovšetkým pre žiakov/čky 

a učiteľov/ky ZŠ na Ulici Maxima Gorkého v Trnave, rodičov, ale aj širokú verejnosť. 

Časopis je tematicky širokospektrálny, redaktori/ky časopisu prinášajú informácie nielen zo 

školy, ale aj zo sveta, zo spoločnosti, z histórie a pod.. Časopis svojim čitateľom/kám prináša 

mnohé recenzie, reportáže, ankety, fejtóny, glosy, testy, tajničky, rozhovory,  interview ... 

 

Prímestský tábor 

Cieľom prímestského tábora je ponúknuť žiakom/čkam zaujímavé činnosti a aktivity 

počas letných prázdnin, keď sú rodičia v zamestnaní. Žiaci/čky sa počas jedného týždňa 

zúčastnia rôznych aktivít: športová činnosť, aktívny oddych a relax, turistika, hry, súťaže, 

spoznávanie fauny a flóry okolitých oblastí, dobrodružné zážitky, spoznávanie miest, 

objavovanie regionálnych jedál, atď. 

 

Projekt: Čím viac peňazí, tým viac starostí  
 

Projekt „Čím viac peňazí, tým viac starostí“ je zameraný na vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. 

V projekte je naplánovaných 6 prednášok a 1 workshop (spolu 14 hodín) pre učiteľov a práca 

s finančným trenažérom (to je 2 x 3 hodiny). Škola získa 10 ks trenažérov finančnej 

gramotnosti pod názvom Finančná odysea a 10 ks učebníc Základy finančného zdravia. 

Vyškolený kolektív učiteľov tak bude môcť uplatňovať témy Národného štandardu finančnej 

gramotnosti hravou a pútavou formou pre žiakov.   

 

Projekt: Deti a architektúra 2018 

 

Organizátorom projektu sú Vydavateľstvo EUROSTAV a Občianske združenie 

EUROARCH. Tento rok prebieha 4. ročník originálneho a kreatívneho e-learningového 

kurzu, tento krát s témou Zelená architektúra, zelené mestá. Určený je pre žiakov 5. a 6. 

ročníka ZŠ, končí výtvarnou súťažou na tému „Naša zelená škola“. Cieľom projektu je 

budovať u detí vzťah k architektúre, k obytnému a životnému prostrediu, k udržateľnej 

a zelenej výstavbe a ukázať im príklady, ako aj oni môžu prispieť ku kvalitnejšiemu 

životnému a obytnému prostrediu.  

 

6. Spolupráca s rodičmi  a inými subjektmi 

 
Samosprávnymi orgánmi školy, ktoré sa podieľajú na formovaní orientácie školy sú: rada 

školy a rada rodičov. Obidva orgány pracujú podľa vlastného vypracovaného štatútu 

a aktivizujú sa v priebehu roka nielen podľa vypracovaného plánu stretnutí, ale v prípade 

potreby zasadajú operatívne. 
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Rada školy – zloženie 

Predsedníčka:  Mgr. Mária Gažovičová 

Členovia:  Mgr. Ivana Vidová 

Mgr. Patrícia Zacharová 

p. Vrždiaková Tatiana 

PhDr. Kamila Krčmáriková 

Ing. Eva Chromeková 

Mgr. Mariana Gergelová 

Ing. Jozef Klokner 

Mgr. Rastislav Mráz 

p. Adam Peciar 

p. Jozefína Štrbová 

 

Rada rodičov – zloženie 

Predsedníčka:  

p. TatianaVrždiaková 

Pokladníčka: 

p. Anna Krchňáková 

 

Rodičovská rada zasadá väčšinou pred organizovaním plenárneho rodičovského 

zasadnutia a rodičovských združení tried, alebo podľa potreby. Plenárne stretnutie rodičov 

s vedením školy a pedagogickým zborom sa uskutočňuje jedenkrát do roka, na začiatku 

školského roka, spravidla začiatkom októbra. 

Rodičia s učiteľmi a učiteľkami majú možnosť stretnúť sa aj pri neformálnom podujatí 

– v zimnom období organizujú spolu školský ples. 

Rodičia majú možnosť prísť na otvorené hodiny, teda zúčastniť sa vyučovacích hodín 

a sledovať priebeh hodiny. 

 

Spolupráca s inštitúciami  

Vedenie ZŠ s MŠ, Ulica Maxima Gorkého 21 v Trnave spolupracuje počas školského roka  

s nasledovnými inštitúciami: 

- Mestský úrad Trnava - zriaďovateľ ZŠ s MŠ, 

- Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 

- Úrad práce - odbor sociálnych vecí a kurately, 

- CPPPaP v Trnave, ul. M. Sch. Trnavského,  

- CŠPP Trnava, Beethovenova ul.,  

- SCŠPP Slnečná 5, Sereď,  

- CVČ Kalokagatia Trnava, 

- fara Tulipán a spoločenstvo Tulipánci, 

- Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave – pobočka Tulipán, 

- združením Úsmev ako dar, 

- komunitné centrum Trnava, Coburgova ul., 

- centrum Coburgovo, 

- Základná umelecká škola Trnava, 

- UCM Trnava, 

- Polícia. 
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7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 
Budova základnej školy sa nachádza v mestskej časti nazývanej Tulipán, vo veľmi 

peknom zákutí ulíc Gorkého, Orgovánová, Nevädzová, Ľaliová. Areál predstavuje veľký 

a účelne rozložený priestor s kultivovaným parkovým porastom, 5 školských pavilónov, sad, 

ihrisko. Obytný priestor, pôvodne určený ako byt školníka,  nevyužívaný na pôvodný účel, 

bol v auguste 2018 zbúraný. 

Budovy sú mimo exponovaných dopravných komunikácií, zaberajú priestor približne 

3 ha pozemku. 

Interiér školských budov je riešený účelne a priestory sú esteticky udržiavané.  

Budova má kvalitne vybavené odborné učebne biológie, výtvarnej výchovy, hudobnej 

výchovy, chémie, fyziky, špecifickej prípravy dievčat, 2 počítačové učebne, jazykové 

laboratórium, 2 interaktívne učebne, telocvičňu, spoločenskú miestnosť, herňu ŠKD, 

envirotriedu v átriu školy. 

V objekte na ulici Maxima Gorkého je tiež veľkokapacitná školská kuchyňa a jedáleň. 

 

Počet kmeňových tried:   24 

Počet tried ŠKD:      3 

 

Počet odborných učební:   15 

z toho: 

Počítačová učebňa      2 

Jazyková učebňa/jazykové laboratórium   3 

Učebňa ŠPD       1 

Učebňa HUV       1 

Učebňa FYZ       1 

Učebňa CHE       1 

Učebňa BIO       1 

Učebňa VYV       1 

Spoločenská miestnosť     1 

Počet telocviční      2 

Herňa ŠKD       1 

 

Školské ihrisko:      3   (futbalové, volejbalové, vybíjaná) 

Počet kabinetných zbierok:   21   (vrátane kabinetu učebníc a kabinetu kníh)   

Sociálne zariadenia zrekonštruované: 13  

Sociálne zariadenia bez rekonštrukcie:   0 

 

Vďaka neinvestičnému  fondu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA n.f. pri ZŠ Gorkého sme kúpili  

nový nábytok  do kmeňovej triedy, pre ENESTET zeminu. 

Z finančných prostriedkov školy sme zakúpili: 3 ks notebooky, 3 ks interaktívne  tabule,   

ohrievač  vody do X. triedneho pavilónu, počítač a monitor na sekretariát školy, 2 ks digitálne 

váhy – fyzika, plechové šatníky, skrine, archivačné regále, plastové nádoby na odpad, 

kancelársky nábytok pre zástupkyne školy na I. a II. stupeň,  nábytok do 3 tried ZŠ, 2 ks 

textilné nástenky do dvoch tried ZŠ, uhlová brúska ZŠ, 2 ks motorová kosačka MŠ, 

kancelársky nábytok – zborovňa MŠ Jirásková, koberce v kancelárii zástupkýň I. a II. stupňa,  

nákup učebných pomôcok pre predškolákov v MŠ, do ŠJ – rôzne menšie pomôcky do ŠK. 

  V priebehu školského roka 2017/2018 boli realizované nasledovné opravy: 

- oprava vypínačov a svietidiel v priestoroch ZŠ, 
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- zhotovenie bezpečnostných fólii na sklenených výplniach  ZŠ a MŠ, 

- maľovanie dvoch tried v desaťtriednom pavilóne školy, 

- maľovanie fasády v ZŠ, 

- výrub stromov, 

- PVC podlaha do učebne ITK, 

- maľovanie priestorov v MŠ, 

- oprava, vyčistenie a prekrytie  pieskovísk v MŠ, 

- oprava vypínačov a svietidiel v MŠ Limbova, 

- zhotovenie zábradlia v MŠ Limbova, 

- opravy v školskej jedálni: maľovanie priestorov v školskej kuchyni na Gorkého ul., oprava 

šneku na mäsovke v MŠ Jirásková, ciachovanie váh na MŠ. 

 

V priebehu školského roka 2015/2016 prebiehali pracovné stretnutia s MÚ Trnava v rámci 

Integrovaného projektu vzdelávania pre sociálne znevýhodnené skupiny s prepojením na 

prevenciu a sociálnu prácu v komunite. Integrovaný projekt bude zložený z niekoľkých 

samostatných projektov: 

- Projekt výstavby nového objektu MŠ pre deti predškolského veku pre inkluzívne 

vzdelávanie detí z MRK (financované z PO 2, IROP) – realizácia začala v auguste 

2018. 

- Dobudovanie školskej infraštruktúry (financované z PO 2, IROP). 

- Projekt inkluzívneho vzdelávania detí z MRK v MŠ a ZŠ (financované z PO 1, OP 

Ľudské zdroje). 

- Projekt Centrum celoživotného vzdelávania (financované z PO 1, PO 4, OP Ľudské 

zdroje). 

V školskom roku 2016/2017 bola podaná žiadosť na dobudovanie školskej infraštruktúry 

v rámci IROP. Realizácia by mala začať v novembri 2018. 

Zriaďovateľ školy má záujem realizovať rekonštrukciu školského ihriska – vypracovaná 

je projektová dokumentácia.  

Priestorové podmienky školy sú vyhovujúce.  

 

8. Škola ako životný priestor 

 
                     Pozitívne pracovné prostredie a jeho estetický vzhľad patria k preferenciám 

Základnej školy s materskou školou, Ul. M. Gorkého 21 v Trnave. Školské prostredie, 

v ktorom žiaci/čky, učitelia/ky trávia veľa času, musí nevyhnutne spĺňať podmienky estetiky, 

čistoty a bezpečnosti. Pozitívne prostredie vychováva a ovplyvňuje správanie ľudí, ktorí sa 

v ňom pohybujú. Okrem toho, že v škole pracuje pracovný tím ENESTET, ktorý sa 

cieľavedome stará o skrášľovanie interiéru a údržbu exteriérovej výzdoby školy, majú podiel 

na udržiavaní estetického vzhľadu školy žiaci/čky a zamestnanci/kyne školy. Dlhodobo 

a cielene vytvárajú pozitívne pôsobiace školské prostredie. 

       Do komfortu dobrého životného priestoru nepatrí len pekná výzdoba a úprava tried, cho-

dieb, učební...ale aj formovanie dobrých medziľudských vzťahov a zabezpečenie neohroze-

ného prostredia pre žiakov/čky. Preto sú učitelia/ky neustále vedení k tomu, aby ich vzťahy 

s deťmi, so žiakmi/čkami mali atribúty humanizmu, porozumenia, spolupatričnosti, 

chápajúcej tolerancie, vzájomnej úcty, rešpektovania potrieb a záujmov. Sú to zároveň 

primárne princípy výchovného pôsobenia a komunikácie so žiakmi a žiačkami a ich 

zákonnými zástupcami v škole aj mimo nej. V neustálych debatách v pedagogických 

orgánoch školy s učiteľmi a učiteľkami je autoritárstvo, povýšenectvo, ironizácia, agresivita 

voči deťom a žiakom/čkam školy, či iné negatívne prejavy odsudzované a neprípustné. 
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       V ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 21 v Trnave sú dlhodobo vytvárané podmienky pre 

vzdelávanie detí so špecifickými potrebami. 

  

9. Podmienky na zaistenie BOZ  pri výchove a vzdelávaní 

 
BOZP je súčasťou vyhovujúceho prostredia a funkčnej prevádzky zariadenia. Vedenie 

školy má zmluvný vzťah s bezpečnostným technikom,  prostredníctvom ktorého zabezpečuje: 

- školenia učiteľov/iek, 

- školenia prevádzkových zamestnancov/kyň školy, 

- kontrolu a revíziu pracovného prostredia tried, učební, prevádzkových priestorov, 

- riešenie školských a pracovných úrazov. 

Žiakov/čok a ich zákonných zástupcov/kyne o pravidlách BOZ,  PO, CO informujú 

a vydávajú inštrukcie triedne učiteľky. 

Škola má vypracovaný prevádzkový poriadok, ktorý  určuje jej prevádzkové 

podmienky. Každá odborná učebňa má vlastný prevádzkový poriadok. S obsahom PP 

oboznamujú učitelia a učiteľky žiakov a žiačky hneď na začiatku, a podľa potreby opakovane 

v priebehu školského roka. 

 Odborníkmi sú pravidelne vykonávané revízie a kontroly. Riaditeľstvo školy následne 

zabezpečí odstránenie zistených nedostatkov. 

 

 

  

 

 
1. Pedagogický princíp školy 

 
Vlastné ciele výchovy a vzdelávania v ZŠ s MŠ,  Ul. M. Gorkého 21 v Trnave. 

       Profilácia školy je prezentovaná v koncepčnom zámere školy, ktorý sleduje dlhodobé 

ciele a naposledy bol predložený v marci 2018 s perspektívou na 5 rokov. V ňom sa ako dlho-

dobo sledovaný zámer uvádza: 

- starostlivosť o talentovaných žiakov/čky,  

- vyučovanie zamerané na vzdelávanie v cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský jazyk) 

s kvalifikovanými učiteľmi/kami, 

- starostlivosť o žiakov/čky so špecifickými potrebami učenia (špecializované triedy), 

- starostlivosť o deti s nedostatočnou školskou zrelosťou (nultý ročník), 

- starostlivosť o žiakov so ŠVVP (žiaci so zdravotným znevýhodnením, žiaci zo SZP), 

- moderné spôsoby vyučovania pri práci so žiakmi/čkami pre získanie kľúčových kompetencií  

(učenie sa objavovaním, netradičné koncepcie učenia a učenia sa s digitálnymi technológiami, 

projektové vyučovanie, ...), 

- aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, jazykovej gramotnosti žiakov/čok, 

finančnej, matematickej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, 

- výchovné pôsobenie zamerané na výchovu k ľudským právam, k úcte dieťaťa k rodičom, 

starším ľuďom, k svojej kultúre, k manželstvu a rodičovstvu, k zodpovednosti, 

k ekologickému cíteniu a zároveň pôsobiť na eliminovanie prejavov rasizmu, šikanovania, ... 

- Otvorená škola – záujmová mimoškolská činnosť, pobočka Mestskej knižnice J. Fándlyho 

v priestoroch školy... , 

- účasť v projektoch na rôznych úrovniach, 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
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- úspešné vypracovanie a realizácia projektov (pre výchovno-vzdelávací proces, pre 

materiálno-technické vybavenie školy a rekonštrukcie), 

- reprezentácia školy na verejnosti (účasť a umiestnenia v súťažiach, public relations...), 

- realizácia novej koncepcie vzdelávania podľa zákona NR SR č. 245/2008 o výchove 

a vzdelávaní. 

          Učiteľky a učitelia dlhodobo upozorňujú na istý sumár nedostatkov, ktoré je potrebné 

riešiť a korigovať. Vychádzajú zo skúseností, ktoré prinieslo Testovanie 5, Testovanie 9, 

testovanie vedomostí žiakov/čok ŠŠI, výsledky meraní PISA... 

Terajší nový školský zákon a možnosť vytvoriť školský vzdelávací program, dávajú príleži-

tosť vyhovieť potrebám žiakov/čok a požiadavkám učiteľov/liek, aby bolo možné korigovať 

doteraz avizované nedostatky, zistené vo vzdelávacom procese, najmä postupným 

zavádzaním inkluzívneho vzdelávania. 

Sumarizácia zistení v ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 21 v Trnave (zo zistení a konštatovania 

metodických orgánov školy): 

 

Čo škola poskytovala doteraz?      

- jazykové vzdelávanie,  

   - projektové vyučovanie,                                                      

- vzdelávanie talentovaných žiakov, 

- exkurzie, vlastivedné vychádzky,  

- účasť v medzinárodných projektoch,  

- prácu s IKT,                

- starostlivosť o žiakov/čok so špecifickými potrebami. 

   

Čo žiakom/čkam chýba? 

- schopnosť čítať s porozumením, 

- schopnosť spájať teóriu s praxou, 

- finančná gramotnosť, 

- aktívnejšia práca s informačnými technológiami, 

- schopnosť kritického myslenia, 

- aktívny záujem o vzdelávanie, 

- cieľavedomé vzdelávanie, 

- viac emocionálnej inteligencie a vzájomnej empatie.     

 

Čo chce škola poskytnúť žiakom/čkam? 

 

1. Aktivity a vzdelávanie rozvíjajúce kľúčové kompetencie: 

a) informačné – formou povinného predmetu informatika. Naďalej využívať projektové 

vyučovanie a učiť žiakov/čky poznávať zdroje informácií, triediť ich, 

kriticky ich zhodnotiť a efektívne využiť;  

    b) učebné –        učiť žiakov/čky učiť sa, nachádzať správnu motiváciu pre učenie,    

                               získavať zručnosti súvisiace s prípravou na učenie, poznať svoj  

                               preferovaný učebný štýl...; 

    c) kognitívne –  vedieť riešiť problémy, definovať ich, zvoliť optimálny postup riešenia, 

učiť žiakov/čky kriticky myslieť, ale dbať aj na to, aby učitelia/ky 

prijímali kritické myslenie žiakov/čok, reagovali naň pozitívne a riešili 

so žiakmi/čkami odpovede na ich otázky, spájať teoretické vedomosti 

s praktickými skúsenosťami; 

d) sociálne  –      akceptovať iných, spolupracovať, prijať inakosť a empaticky 

spolunažívať, formovať mravné postoje, čestnosť, zodpovednosť, 
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zmysel pre fair play, zmysluplne a cieľavedome harmonizovať vzťahy 

medzi ľuďmi...; 

e) komunikačné –  vyjadrovať sa ústne a písomne zrozumiteľne a primerane situácii, čítať s 

porozumením, vedieť vybrať správnu formu komunikácie, schopnosť                           

správnej a primeranej prezentácie názorov, schopnosť komunikovať                           

prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. 

2. Výchova k poznaniu a akceptácii multikultúrneho prostredia: 

     a) poznanie etnickej rôznorodosti a jej prijatie, 

     b) odstraňovanie rodových stereotypov, používanie rodovo citlivého jazyka, 

     c) eliminovanie prejavov xenofóbie, šikanovania, agresivity verbálnej aj fyzickej... 

3. Vzdelávanie žiakov/čky so špecifickými potrebami vzdelávania      

     a) poskytovanie vzdelávania v špecializovaných triedach, 

     b) poskytovanie vzdelávania v nultom ročníku, 

     c) vytváranie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie. 

  

Súčasťou ŠkVP ZŠ s MŠ, Ulica Maxima Gorkého 21 v Trnave je aj PEDAGOGICKÝ 

MODEL INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH, ktorý je 

prílohou tohto ŠkVP.“ 

 

Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti:  

- vzdelávanie pedagogických zamestnancov, výmena skúseností, 

- využívanie prvkov tvorivej dramatiky, dramatizácie, 

- publikačná činnosť žiakov,  

- vydávanie školského časopisu Gorkáčik, rozhlasové vysielanie Gorkoviny, 

- projektové aktivity s využitím medzipredmetových vzťahov, 

- spoločné aktivity s pobočkou Mestskej knižnice J. Fándlyho, 

- besedy so spisovateľmi, 

- Noc s Andersenom, Kráľ čitateľov, 

- súťaže v čitateľských zručnostiach, 

- recitačné súťaže, 

- literárne súťaže, 

- práca s časopismi, 

- práca s textom (informačným, literárnym), 

- práca s autentickými cudzojazyčnými materiálmi,  

- návšteva divadelných, filmových predstavení v slovenskom i cudzom jazyku, 

- výchovné koncerty, 

- popoludňajšie čitateľské aktivity v ŠKD, 

- krúžková činnosť, 

- burza kníh, 

- mimočítankové čítanie, 

- leták pre rodičov – prečo je čítanie dôležité, 

- ...... 

 

Podrobnejšie je plán aktivít  rozpracovaný v prílohe ŠkVP a v plánoch jednotlivých MO. 

 

Plán aktivít na podporu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti: 

- vzdelávanie pedagogických zamestnancov, výmena skúseností, 

- v rámci jednotlivých predmetov s využitím medzipredmetových vzťahov, 

- riešenie úloh z praxe – nákupy, meranie, váženie, porovnávanie ponúk, výhody 

a nevýhody, ... 
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- súťaže (príprava a účasť), 

- exkurzie (napr. obchod, banka, radnica, ...), 

- základná ekonomická orientácia, 

- hospodárenie domácnosti, štátu, samosprávy, 

- výchovné koncerty, 

- ...... 

 

Podrobnejšie je plán aktivít  rozpracovaný v prílohe ŠkVP a v plánoch jednotlivých MO. 

 

4. Zdravá škola 

     a) environmentálna výchova, 

     b) globálne rozvojové vzdelávanie, 

     c) podpora duševného zdravia vytváraním neohrozeného školského prostredia, 

     d) protidrogová výchova, 

     e) pohybová výchova.   

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelávania 

 
Základná filozofia ZŠ s MŠ,  Ul. M. Gorkého 21 v Trnave: 

a) Preferovanie vedomia o potrebe vzdelávania sa a potrebe získania kvalitných 

vedomostí. 

b) Podpora talentov. 

c) Prijatie a akceptovanie multikultúrneho prostredia v škole. 

d) Podpora a starostlivosť o deti so špeciálnymi potrebami pre vzdelávanie. 

e) Vytváranie podmienok pre sebapoznanie, sebahodnotenie, prežívanie pocitu úspechu... 

f) Podpora a využívanie inovatívnych metód vyučovania. 

g) Zmysluplné využívanie voľného času. 

h) Prezentácia a podpora dobrého mena školy na verejnosti.   

 

  Stupeň vzdelania: 

Základná škola v 5.- 9. ročníku poskytuje vzdelávanie ISCED 2. 

 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre druhý stupeň ZŠ získa žiak/čka nižšie stredné vzdelanie. Dokladom o 

získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. Na vysvedčení sa do doložky uvedie 

„Žiak/čka získal/a nižšie stredné vzdelanie.“ 

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

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

vzdelanie“. 

Žiakovi/čke so zdravotným znevýhodnením, ktorý/á sa vzdelával/a podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu, sa v doložke vysvedčenia uvedie: „Bol(a) vzdelávaný(á) podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu“. Ak sa v individuálnom vzdelávacom programe 

úpravy vzdelávania žiaka/čky vzťahujú len k niektorým vyučovacím predmetom, v doložke 

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

uplatňovaného v predmete (predmetoch) ... “. V doložke vysvedčenia žiaka/čky so 

zdravotným znevýhodnením je možné uviesť aj ďalšie dôležité skutočnosti súvisiace s jeho 

vzdelávaním. 



                                                         Školský vzdelávací program 

                                   Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava  

 

20 

 

Žiakovi/čke, ktorý/á ukončil/a vzdelávanie v základnej škole, sa na vysvedčení uvedie, koľko 

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

povinnej školskej dochádzky“. 

  

3. Profil absolventa/ky 

 
Žiak/čka, absolvent/ka našej školy, ktorý/á získal/a vzdelanie na úrovni ISCED 2, by mal/a: 

1. Prežívať školskú dochádzku v neohrozenom a motivujúcom školskom prostredí. 

2. Počas školskej dochádzky sformulovať základné životné postoje: 

a) potrebu plnenia povinností, 

b) vedomie zodpovednosti za vlastné konanie a správanie, 

c) poznanie vlastných práv, ale aj práv iných ľudí, 

d) túžba po vzdelaní a vzdelávaní. 

3.   Naučiť sa pracovať v tíme, mať zmysel pre spoluprácu. 

4.   Byť citovo inteligentný/á a snažiť sa o prosociálne správanie. 

5. Naučiť sa získať vedomosti prostredníctvom kritického myslenia. 

6. Vyznávať zdravý životný štýl. 

7. Cítiť potrebu vzdelávania sa, dbať o flexibilitu vlastných schopností. 

8. Mať osvojené základy niektorých kľúčových kompetencií. 

 

U žiakov/čok sú za kľúčové považované: komunikačné spôsobilosti, matematická gramotnosť 

a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej 

gramotnosti (informačno-komunikačné technológie), spôsobilosti učiť sa učiť sa, riešiť 

problémy, ďalej sú to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v 

kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry. 

 

4. Pedagogické stratégie   

 
              Pre dosiahnutie vyššie spomínaných cieľov učiteľky a učitelia musia nevyhnutne 

zdokonaľovať vlastný prístup k vyučovaniu. Nevystačia s klasickou formou vyučovania a aj 

metódy práce so žiakmi/čkami vyžadujú neustále inovácie. 

       V ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 21 v Trnave sa mnohé učiteľky, prostredníctvom 

permanentného vzdelávania, ale aj niekoľkoročnej spolupráce s PF TU oboznámili 

s modernými prvkami a strategickými postupmi povzbudzujúcimi žiakov k učeniu. V období 

posledných rokov využíva časť učiteliek pri práci so žiakmi viacero zaujímavých 

pedagogicko-metodických postupov a foriem. Za všetky spomeniem: 

- vyučovanie s prvkami dramatickej výchovy na 1. stupni ZŠ, 

- vyučovacie hodiny v priestoroch pobočky Tulipán Mestskej knižnice J. Fándlyho, 

- blokové vyučovanie s prvkami ITV,    

- projektové vyučovanie, 

- problémové a kooperatívne vyučovanie, 

- exkurzie, zážitkové formy vyučovania,  

- škola v prírode, lyžiarsky výcvikový kurz, plavecký výcvik, kurz korčuľovania, kurz 

tanca, 

- netradičný vzdelávací deň propagujúci zdravý životný štýl a zdravú výživu – 1x ročne, 

- využívanie IKT vo vyučovacích hodinách rôznych predmetov a tiež v mimoškolskej 

záujmovej činnosti. 
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Značná časť učiteliek považuje za nevyhnutnú súčasť vlastného vzdelávania starať sa 

o zvyšovanie metodickej spôsobilosti. Preto využívajú ponuky metodických centier a iných 

inštitúcií na vzdelávanie učiteľov a učiteliek v oblasti modernizácie metód vyučovania. 

Vedenie školy podporuje tieto aktivity učiteľov a učiteliek a vytvára pre nich 

podmienky na možnosti vzdelávania sa, ale aj materiálne zabezpečenie techniky a pomôcok 

pre moderné vyučovanie. 

Od školského roka 2008/2009 bola zriadená v škole učebňa interaktívneho vyučovania 

s nainštalovanou interaktívnou tabuľou a príslušenstvom a v školskom roku 2010/2011 bolo 

vybudované jazykové laboratórium, ktoré sa využíva na vyučovanie cudzích jazykov 

a v záujmových útvaroch. V školskom roku 2011/2012 bola vybudovaná Envirotrieda pre 

prírodovedné vzdelávanie, v troch triedach nainštalované biele tabule pre prácu 

s dataprojektorom, v jednej triede nainštalovaný interaktívny dataprojektor. V školskom roku 

2012/2013 boli zakúpené dva interaktívne dataprojektory. Pre počítačové učebne bol 

zabezpečený program LAN-School, ktorý zabezpečuje bezpečnú prácu so žiakmi na 

počítačoch. Základná škola zabezpečila pre vyučovanie telesnej výchovy nové doskočisko pre 

skok vysoký. 

V školskom roku 2013/2014 sme z dotácie na mimoriadne výsledky žiakov zakúpili 

športové náradie do telocvične školy - rebriny. V rámci projektovej aktivity sa podarilo škole 

získať interaktívnu tabuľu s príslušenstvom.  

V školskom roku 2014/2015 v rámci realizácie projektov škola získala 3 

dataprojektory, 2 interaktívne tabule aj s vybavením, 2 notebooky, reproduktory. 

Z dotácie na mimoriadne výsledky žiakov  sme zakúpili športové náradie do 

telocvične – stolnotenisový stôl, trampolínu, kompresor na hustenie lôpt, rozlišovacie dresy, 

lopty badmintonové súpravy, ... 

V školskom roku 2015/2016 bol zakúpený 1 kopírovací stroj, 2 tlačiarne, basketbalové 

koše. 

V školskom roku 2016/2017 boli zakúpené 2 notebooky, 3 magnetofóny, mapa - 

základné pojmy financií,  tlačiareň, 2 interaktívne projektory, 2 magnetické tabule, učebné 

pomôcky pre chémiu, fotoaparát NICON (časopis Gorkáčik), stolnotenisový stôl. 

V školskom roku 2017/2018 boli zakúpené 3 notebooky, 3 interaktívne  tabule,  2 

digitálne váhy – fyzika.   

 

Priestorové podmienky školy sú vyhovujúce. 

 

Vedenie školy tiež povzbudzuje učiteľov a učiteľky a podporuje ich účasť na 

vypracovaní projektov, zásluhou ktorých škola dopĺňa, inovuje a rozširuje svoj fond učebných 

pomôcok potrebných k názornému vyučovaniu.   

Pre kvalitnejšie a odbornejšie vyučovanie sú v škole zriadené odborné učebne dobre 

vybavené učebnými pomôckami. 

 

Pri práci so žiakmi/čkami  učiteľky a učitelia dbajú, aby si žiaci/ky osvojili schopnosti: 

- samostatnosť v práci, 

- cieľavedomosť v práci, 

- schopnosť vedieť narábať s informáciami, 

- schopnosť orientovať sa v informáciách, 

- schopnosť orientovať sa v oblasti finančnej gramotnosti, 

- schopnosť prezentovať získané vedomosti, 

- schopnosť čítať s porozumením, 

- schopnosť spolupracovať s ostatnými, 

- schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, 
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- dodržiavať pravidlá školského poriadku, 

- zodpovedať za svoje činy, 

- schopnosť aplikovať teoretické vedomosti v praxi. 

 

 

5. Zabezpečenie výučby pre žiakov/čky so špeciálnymi potrebami 
 

        V školskom roku 2018/2019 je potrebné zabezpečiť pre 20 žiakov/čok na 2. stupni ZŠ 

osobitné podmienky pre vzdelávanie. Na základe odporúčaní CPPPaP a s informovaným 

súhlasom zákonných zástupcov budú začlenení v bežnej triede. Budú sa vzdelávať podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu. 
 Žiaci so ŠVVP, začlenení v bežnej triede ZŠ,  sú vzdelávaní na základe odborných 

vyšetrení a odporučení poradenských zariadení, žiadostí zákonných zástupcov, podľa 

individuálnych vzdelávacích programov (IVP). IVP sú vypracované v súlade so ŠkVP a 

vychádzajú zo špecifických vzdelávacích potrieb žiakov jednotlivých znevýhodnení a 

intelektového nadania. Upravujú obsah, formy a podmienky ich vzdelávania. Na vypracovaní 

IVP sa podieľajú: školská psychologička, triedni učitelia, vyučujúci príslušných predmetov, 

zástupcovia poradenských zariadení. IVP schvaľuje riaditeľ školy. Podľa IVP sa so žiakom v 

priebehu školského roka pracuje a venuje sa mu individuálna starostlivosť. 

 Pri klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením prihliadame k vývinovej 

poruche alebo zdravotnému postihnutiu a hodnotíme ju s toleranciou podľa daných 

metodických pokynov. Pri hodnotení postupujeme podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy, príloha č. 2: Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným 

znevýhodnením začleneného v základnej škole. 

 

Žiaci/čky zo sociálne znevýhodneného prostredia: 

        V lokalite, kde sa škola nachádza je sústredené veľké množstvo obyvateľstva mesta, 

ktoré patrí k sociálne slabej skupine ľudí (mnoho nezamestnaných, s prejavmi sociálnej 

nedostatočnosti až s prejavmi asociálneho správania). Okrem toho je v tejto časti mesta 

sústredená silná rómska komunita. Deti rómskej komunity predstavujú v škole značnú časť 

žiackeho osadenstva (cca 34 %). Väčšina žiakov/čok zo sociálne slabého a málo podnetného 

prostredia nemá vytvorené priaznivé rodinné zázemie a podmienky pre učenie sa 

a vzdelávanie. Rodinné prostredie nemotivuje deti k vzdelávaniu, rodičia týchto detí necítia 

potrebu podporovať ich v snahe získať vzdelanie a neskôr zamestnanie.  

       O prípravu detí na budúci trh práce sa v tomto prípade stará jedine škola. Preto do svojho 

dlhoročného koncepčného zámeru škola musela prijať riešenia, ktoré sledujú záujmy detí. 

Pre časť žiakov/čok, ktorí/é to z hľadiska svojich mentálnych dispozícií potrebujú, vytvárame 

v škole špecifické podmienky pre vzdelávanie. 

Pre všetky ostatné deti zo sociálne slabého prostredia a odkázaného na podporu iných, 

zabezpečujeme v spolupráci s Mestským úradom v Trnave a Úradom práce v Trnave: 

- stravovanie žiakov/čok, 

- zabezpečovanie učebných pomôcok 2x do roka. 

V školskom roku 2018/2019 evidujeme v škole 91 žiakov/čok pochádzajúcich zo sociálne 

znevýhodneného prostredia alebo v hmotnej núdzi. 

Žiaci/čky a deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia majú v škole možnosť spolu 

s ostatnými žiakmi/čkami školy:  

- navštevovať mimoškolskú záujmovú činnosť, 

- ak potrebujú doučovanie z predmetu, pani učiteľky doučovanie zabezpečujú 

a realizujú, 
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- žiaci/čky nie sú nijako segregovaní/é ani diskriminovaní/é. Žijú v prostredí bežnej 

základnej školy, zúčastňujú sa všetkých podujatí, športových, kultúrnych, umeleckých, 

spoločenských, v záujmových útvaroch a pod. spolu s ostatnými žiakmi/čkami školy.  

 

6.  Začlenenie prierezových tém 

 
 Po prerokovaní v pedagogickom úseku školy a v pedagogockej rade, na základe 

rozhodnutia predmetových komisií na 2. stupni ZŠ, v školskom roku 2018/2019 v  9. ročníku 

ZŠ, Ul. M. Gorkého 21 v Trnave,  riaditeľka školy súhlasí so začlenením nasledovných 

prierezových tém do Školského vzdelávacieho programu ZŠ Ulica Maxima Gorkého: 

 

Prierezové témy sa prelínajú vzdelávacími oblasťami. Odrážajú aktuálne problémy 

súčasnosti, sú určitým návodom na ich prevenciu a riešenie, ale zároveň slúžia aj na 

prehĺbenie základného učiva, zdôraznenie aplikačného charakteru, majú prispieť k tomu, aby 

si žiaci rozšírili rozhľad, osvojili si určité postoje, hodnoty, rozhodovanie. Prepájajú rôzne 

oblasti základného učiva, prispievajú ku komplexnosti vzdelávania žiakov a pozitívne 

ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov. 

 

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

osnovách jednotlivých predmetov. 

Spolu plánovaných vyučovacích hodín v 9. roč. 30 hod (24/6). 

Kompletný počet hodín a názvy predmetov sú uvedené v časti IV. Školský učebný plán. 

 

Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

Úlohou prierezovej témy je postupne pripraviť žiakov na samostatný pohyb v cestnej 

premávke - ako chodcov, cyklistov, korčuliarov, cestujúcich v prostriedkoch hromadnej alebo 

osobnej dopravy, pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov 

motorových vozidiel. Realizácia činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detskom 

dopravnom ihrisku, ktoré je zriadené neďaleko našej ZŠ, v bezpečných priestoroch v okolí 

školy. 

Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke je potrebné postupne rozvíjať:  

- pochopiť funkciu dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, 

- sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri 

chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

- uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci (spolujazdec) a pod., 

- spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti 

a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 

- schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

- schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 

- pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 

premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 

- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky. 

Prierezová téma sa bude realizovať prakticky formou kurzu, prostredníctvom didaktických 

hier, vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód za 

podpory IKT. 
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Environmentálna výchova 

Cieľom environmentálnej výchovy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne 

schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím 

vo svojom okolí, uvedomuje si potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Dôležité 

je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu 

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

kladný vzťah k domácim zvieratám, k zvieratám v prírode, starať sa o svoje blízke i širšie 

okolie a pod.. 

Prierezová téma sa bude aplikovať v jednotlivých predmetoch prakticky, prostredníctvom 

vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier, projektových aktivít, celoškolských 

aktivít, s využitím rôznych interaktívnych metód a IKT. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja u žiakov ich osobné a sociálne 

spôsobilosti, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život.  U žiaka 

podporuje jeho rozvoj sebareflexiou, spoznávanie samého seba, spoznávanie svojich dobrých 

a slabých stránok, rozvoj vlastnej sebaúcty, sebadôvery, prevzatie zodpovednosti za svoje 

konanie, osobný život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné, aby sa žiak naučil 

uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. Dôležité je 

podporovať rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov 

(šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok). 

Cieľom je, aby žiak získaval a udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské 

vzťahy, rozvíjal sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu.  

Uplatňuje sa tu aj vzdelávanie k ľudským právam a k rodinnej výchove. Téma sa prelína 

všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy 

aktuálne potreby žiakov. 

Prierezová téma sa bude aplikovať v jednotlivých predmetoch prakticky, prostredníctvom 

modelových situácií, vhodných cvičení, diskusií, hier a iných interaktívnych metód. 

 

Ochrana života a zdravia 

Prierezová oblasť Ochrana života a zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov 

zamerané na ochranu života a zdravia vo svojom pracovnom prostredí, pri pobyte a pohybe 

mimo svojho pracovného miesta, v prírode a v mimoriadnych situáciách, ktoré môžu 

vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. 

Obsah učiva je orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných 

a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými 

katastrofami. 

Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež 

zdravia a života iných ľudí. Poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti a praktické 

zručnosti. Osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v 

prípade ohrozenia zdravia a života. Rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ 

vlasteneckého a národného cítenia. Formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej 

zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných 

situáciách. 

Obsah prierezovej témy:  riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana, zdravotná 

príprava,  pohyb a pobyt v prírode. 

Prierezová téma sa bude aplikovať formou cvičenia prakticky, prostredníctvom didaktických 

hier, vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier s využitím rôznych interaktívnych 

metód. 
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Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Touto prierezovou témou sa prelínajú jednotlivé kompetencie, ktoré chceme u žiakov 

rozvíjať: komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť 

problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám 

seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt. V tejto prierezovej téme je obsah 

zameraný na postupnosť jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú 

môcť žiaci využívať v ostatných predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti, pre 

medzinárodnej spolupráci, pri prezentácii svojej školy. 

Prierezová téma sa bude aplikovať v jednotlivých predmetoch prakticky, prostredníctvom 

projektových aktivít krátkodobých, strednodobých alebo dlhodobých, pri individuálnych, 

skupinových, medzitriednych, medziškolských, či medzinárodných aktivitách s využitím 

rôznych interaktívnych metód a s využitím IKT. 

 

Mediálna výchova 

Úlohou mediálnej výchovy ako prierezovej témy je osvojenie si schopnosti kompetentného 

zaobchádzania s médiami, ktoré významne ovplyvňujú hodnoty, postoje a správanie jedinca.  

Cieľom prierezovej témy je, aby žiaci lepšie porozumeli pravidlám fungovania mediálneho 

sveta a primerane veku sa v ňom orientovali, dokázali posudzovať mediálne šírené správy, 

objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesionálny rast, 

dokázali si uvedomiť negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich 

zodpovedným prístupom eliminovať, vedeli tvoriť mediálne produkty. 

Prierezová téma sa bude aplikovať v jednotlivých predmetoch prakticky, prostredníctvom 

modelových situácií, vhodných cvičení, diskusií, hier a s využitím rôznych interaktívnych 

metód a IKT. 

 

Multikultúrna výchova 

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne 

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

náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti 

ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. 

Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia 

príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť 

slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín 

obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa 

prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. Žiaci všetkých 

vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym 

kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných 

kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení, a aby boli schopní rozoznať, 

rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí.  

Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie 

zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu 

kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho 

správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, 

aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci 

rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, 

históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže 

s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. 

Prierezová téma sa bude aplikovať v jednotlivých predmetoch prakticky, prostredníctvom 

modelových situácií, vhodných cvičení, diskusií, besied, hier a s využitím rôznych 

interaktívnych metód a IKT. 
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Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

Táto téma úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova, ale hlbšie sa zaoberá 

kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. 

Cieľom prierezovej témy je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku 

krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho 

dedičstva našich predkov. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby žiaci v rámci regionálnej 

výchovy poznali históriu a kultúru vlastnej obce, mesta, jej flóru a faunu, význam ochrany 

prírody, lesa, vody, živočíchov, objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí 

Slovenska, pripomínanie si predkov, stretnutia s pamätníkmi (starými rodičmi, známymi) na 

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

a historicky atraktívnych miestach Slovenska. 

Poznávania kultúrnej rozmanitosti je základom tradičnej ľudovej kultúry – ľudových 

remesiel, ľudovoumeleckých výrobkov regiónu, tradičných jedál, spoznávanie staviteľských 

pamiatok v regióne, tvorba zbierky ľudovej hudobnej kultúry a jej skúmanie vlastnej kultúry, 

skúmať a objavovať vlastnú kultúru a spoznávať iné kultúry v oblasti ľudových tradícií. 

Týmito aktivitami pomôžeme pri vytváraní predpokladov u žiakov na pestovanie a rozvíjanie 

citu ku kráse k tradičnému ľudovému umeniu a uchovávaniu kultúrneho dedičstva našich 

predkov. 

Prierezová téma sa bude aplikovať v jednotlivých predmetoch prakticky, prostredníctvom 

modelových situácií, vhodných cvičení, diskusií, hier, tvorivých dielní, projektov, exkurzií, 

s využitím rôznych interaktívnych metód a IKT. 

 

 

  

 

 

V rámci vnútorného systému hodnotenia kvality sa zameriavame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie úrovne vzdelávacích výsledkov práce žiakov/čok 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov/kýň 

3. Hodnotenie školy 

 

1. Hodnotenie úrovne vzdelávacích výsledkov práce žiakov/čok 

 
 Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov/čok v škole je poskytnúť 

žiakovi/čke a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol/a danú problematiku, v čom 

má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež 

povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

 Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov/čok budeme vychádzať z metodických 

pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.  

 Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov/čky na 

úspešných/é a neúspešných/é. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, 

prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka/čky. 

 Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov/čok so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka/čky na jeho 

školský výkon. 

 Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 

  

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
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 V základnej škole ostáva naďalej v platnosti rozhodnutie o hodnotení výkonov 

žiakov/čok formou  klasifikácie.  

Na návrh PK výchovných predmetov, po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy budú 

výkony žiakov/čok v 5. až 9. ročníku vo všetkých výchovných predmetoch klasifikované 

známkou. 

Povinne voliteľné predmety, vyučované ako alternatívne predmety, t.j. ETV a NBV 

nie sú klasifikované známkou. Na vysvedčenie a do školskej dokumentácie sa pri hodnotení 

uvádza  slovo  a b s o l v o v a l /a. 

 

              Vedenie školy zároveň odporúča dodržiavať dohodnuté zásady klasifikácie 

výchovných predmetov: 

a) je neprípustné známkou z príslušného predmetu hodnotiť disciplinárne priestupky, 

nevhodné prejavy správania, nenosenie si učebných pomôcok a ďalšie nedostatky, súvisiace s 

porušovaním vnútorného školského poriadku. Spomenuté nedostatky je možné zohľadniť v 

známke zo správania. 

b) známkou z výchovného predmetu je potrebné hodnotiť výkon žiak/čky a vzťah k predmetu, 

prístup k povinnostiam, snahu a iniciatívu žiaka/čky zvládnuť úlohu. 

c) vyučujúci/a má rešpektovať individuálne dispozície žiaka/čky k jednotlivým výchovným 

predmetom (Telesná a športová výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Výchova 

umením) a tomu prispôsobiť celkové hodnotenie výkonu dieťaťa. 

 

Hodnotenie úrovne vedomostí žiakov/čok v oblasti vzdelávacích predmetov: 

Úroveň vedomostí v 5. až 9. ročníku zisťovať prostredníctvom: 

- didaktických testov a písomných previerok predpísaných školskými osnovami k jednotlivým 

predmetom, zohľadňujúcich požiadavky štandardov,  

- rozboru predpísaných písomných prác. 

       Na základe nariadenia vedenia školy a po prerokovaní v metodických orgánoch školy 

bude vedomostná úroveň žiakov/čok preverovaná počas školského roka nasledovne: 

       Pre tento školský rok sú naplánované previerky v predmetoch: 

- slovenský jazyk a literatúra  - vstupné, výstupné, 

- matematika       - vstupné, polročné, výstupné, 

- anglický jazyk     - výstupné.  

 

       Túto formu kontroly vykonávajú vedúce MO v spolupráci s vyučujúcimi uvedených 

predmetov. Vyhodnotenie predkladajú na vedenie školy, výsledky sú predmetom rozborov v 

metodických orgánoch. Písomné práce sú archivované podľa pravidiel Registratúrneho 

poriadku školy. 

 

Pri hodnotení žiakov/čok na druhom stupni sa vychádza z aktivít a cieľov, ktoré sú obsiahnuté 

v tomto Školskom vzdelávacom programe. 

1. Výsledky povinných prác - previerok  

Slovenský jazyk 

Matematika 

2. Aktivity pre osvojenie kľúčových kompetencií 

Informačné spôsobilosti 

Učebné spôsobilosti 

Kognitívne spôsobilosti 

Sociálne spôsobilosti 

Komunikačné spôsobilosti 

3. Akceptácia multikultúrneho prostredia 
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Aktivity, činy, podujatia, svedčiace o zoznámení sa s problematikou multikultúry 

a konkrétnych prejavoch akceptácie inakosti. 

4. Zdravá škola  

Aktivity a účasť žiakov/čok triedy na podujatiach a v projektoch preferujúcich zdravý štýl 

života. 

5. Projektová činnosť  

Projektové vyučovanie  

Vypracovanie a realizácia projektov 

6. Reprezentácia schopností 

Účasť v súťažiach, výsledky jednotlivcov aj kolektívu triedy. 

Reprezentácia na verejnosti – vystúpenia, programy, súťaže... 

Podiel na tvorbe Public relations školy – školský časopis, rozhlasové noviny, kronika,... 

  

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov/kyň 

 
Súčasťou Školského vzdelávacieho programu je aj plán kontroly činnosti a úrovne práce 

pedagógov a pedagogičiek.  

 

Kontrola úrovne práce pedagógov/ičiek 

Oblasti sledované kontrolou:  

- priama činnosť pedagógov/gičiek vo výchovno-vyučovacom procese, 

- aplikácia inovatívnych foriem a metód práce, 

- plnenie  ŠVP, ŠkVP, osnov, štandardu, TVVP, 

- úroveň integrácie individuálne začlenených žiakov/čok, 

- úroveň vzdelávania v oblasti čitateľskej gramotnosti, 

- úroveň vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti, 

- úroveň vzdelávania v oblasti prírodovednej gramotnosti, 

- úroveň vzdelávania v oblasti IKT, 

- využívanie poznatkov a zručností získaných v rámci kontinuálneho vzdelávania, 

- využívanie odbornej literatúry, učebníc, učebných pomôcok, didaktickej techniky, 

- vzdelávanie žiakov so ŠVVP, 

- spolupráca MZ a PK, 
- plnenie vnútorného školského poriadku určeného pedagogickým zamestnancom/kyniam 

   školy, 
- vedenie školskej dokumentácie, 
- práca triednych učiteľov/liek, kontrola práce asistentov učiteľa, výchovnej poradkyne, 

školskej psychologičky. 

 

 Cieľom kontroly je zistiť a sledovať kvalitu pedagogického výkonu, dodržiavanie 

osnov, tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Dôležité je tiež poznať aké metódy a 

formy  pedagogického pôsobenia používajú učitelia/ky, ako uplatňujú nové poznatky získané 

samovzdelávaním, účasťou na školeniach a seminároch, ako progresívne zdokonaľujú vlastné 

učiteľské majstrovstvo. Ako poznajú a uplatňujú školskú legislatívu.  

 Kontrola bude zameraná na dôsledné plnenie Štátneho a  Školského vzdelávacieho 

programu, znalosť a aplikáciu nového Školského zákona a Vyhlášky o základnej škole. 

 Teda cieľom kontrolnej činnosti je získať objektívne informácie o úrovni a výsledkoch 

práce školy, jej zamestnancov/kyň a žiakov/čok, získané informácie využiť na skvalitnenie 

práce a vytváranie optimálnych podmienok rozvoja osobnosti žiaka/čky. 
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Formy, metódy a spôsob výkonu kontrolnej činnosti: 

       Vedenie školy plánuje uplatňovať nasledovné formy a spôsoby kontroly: 

1. Priama hospitačná činnosť na vyučovacej hodine a pri výchovnej práci so žiakmi/čkami: 

- plnenie Štátneho vzdelávacieho programu v 9. ročníku, 

- plnenie Školského vzdelávacieho programu v 9. ročníku, 

- dodržiavanie didaktických zásad, 

- plnenie učebných osnov, rešpektovanie štandardov, 

- využívanie učebných pomôcok, 

- dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov/čok, 

- plnenie plánu práce školy a MO. 

2. Priame a nepriame pozorovanie:  

- vykonávanie dozoru, 

- prístup k povinnostiam, 

- dodržiavanie pravidiel BOZP. 

3. Supervízia a rozhovory s pedagógmi/gičkami. 

4. Obchádzkové dni členiek vedenia školy:  

- priebežná kontrola zameraná na zistenie prehľadu o efektívnom využívaní pracovného času, 

- sledovanie včasných nástupov na vyučovacie hodiny, 

- sledovanie príchodu žiakov/čok na vyučovanie, 

- dodržiavanie vnútorného poriadku školy a pod.  

 5. Kontrola dokumentácie triednych učiteľov/iek a úroveň jej vedenia:   

 - triedne knihy, 

 - klasifikačné záznamy, 

 - katalógové listy (KLŽ), 

 - triedne výkazy, 

 - záznamy o krúžkovej činnosti, 

 - spolupráca s výchovnou poradkyňou školy,  

 - spolupráca so školskou psychologičkou, asistentkou/tom učiteľky/ľa, ... 

7. Analýza výsledkov činnosti komisií (MO). 

Vedenie školy bude podporovať tendencie učiteľov/liek pre vzájomnú hospitačnú činnosť. Jej 

poslanie a zámery nemajú charakter kontrolný, ich cieľom je vzájomné  poradenstvo, 

možnosť vhodnej a primeranej motivácie jednotlivcov pre vlastnú prácu. Vzájomná 

hospitačná činnosť umožňuje učiteľom/kám spoznať problémy žiakov/čok, triedneho 

kolektívu, navzájom si poradiť, nachádzať optimálne riešenia. 

 

3. Hodnotenie školy 

 
              Kritériá hodnotenia úrovne školy má škola aktuálne vypracované pre globálne 

hodnotenie v rámci celej školy, nielen s ohľadom na prácu a výsledky žiakov/čok podľa 

nového zákona.  

Hodnotiace kritériá ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 21 v Trnave preto ďalej platia aj v súvislosti 

s uplatňovaním Školského vzdelávacieho programu v nasledovnom znení:        

       Úroveň výsledkov školy možno vyjadriť prostredníctvom hodnotiacich kritérií, 

prerokovaných a prijatých v pedagogickej rade školy, ktorá je poradným orgánom vedenia 

školy. Na základe dosiahnutých výsledkov, podľa nižšie uvedených kritérií, možno 

prezentovať úroveň Základnej školy s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21 aj na 

verejnosti, formou hodnotiacej správy o škole a výsledkoch jej práce. Výsledky slúžia tiež na 

vypracovanie SWOT analýzy školy. 
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       Výsledky musia byť merateľné alebo porovnateľné. Spôsob merania a porovnávania je 

uvedený pri každej oblasti hodnotiacich kritérií.  

 

Výchovno-vyučovacie výsledky: 
a) výsledky dosiahnuté v generálnej skúške Testovanie 5, Testovanie 9, 

b) výsledky kontrolných prác a hodnotiacich previerok, ich porovnanie s celkovým 

hodnotením a klasifikáciou žiakov/čok v profilových   predmetoch, 

c) výsledky prijatia žiakov/čok 9. ročníka do stredných škôl a odborných učilíšť, 

d) zabezpečenie starostlivosti o žiakov/čok s problémami v učení a správaní, 

e) zabezpečenie starostlivosti o talentovaných/é žiakov/čky, 

f) uplatňovanie progresívnych a moderných vyučovacích metód, vytváranie 

podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií u žiakov/čok školy. 

 

Merateľnosť a porovnateľnosť výsledkov: 

a) dobrý výsledok  - ak % úspešnosti školy je vyššie, ako celoštátny priemer, 

- ak je umiestnenie školy v rámci mestských škôl Trnava v prvej polo- 

  vici 

b) dobrý výsledok  - ak sa výsledky písomných previerok čo najviac približujú k celkové- 

                             mu výsledku hodnotenia na konci klasifikačného  obdobia 

                     - ak je % úspešnosti žiakov  a žiačok v previerkach vysoké 

c) dobrý výsledok  - ak boli všetci žiaci 9. ročníka úspešne prijatí na ďalšie štúdium, 

d) dobrý výsledok  - ak škola poskytuje starostlivosť žiakom so špecifickými problémami 

                             podľa platnej legislatívy, 

e) dobrý výsledok  - ak škola poskytuje žiakom  bohatú krúžkovú činnosť, 

f) dobrý výsledok  - ak škola propaguje a učitelia a učiteľky aplikujú vo vyučovacom 

                             procese napríklad projektové vyučovanie, prvky Daltonskej školy, 

                             zásady pedagogiky Montessori... 

 

Úspechy školy v súťažiach: 
a) vedomostných (olympiády, pytagoriáda, ...), 

b) umeleckých (hudobných, výtvarných,...), 

c) športových, 

d) aktivitách reprezentujúcich školu (školský časopis, Tirnavia Trophy, TŠH, ...). 

 
Merateľnosť a porovnateľnosť výsledkov: 

a) – d) dobrý výsledok - ak sa jednotlivci/kyne, alebo žiacke kolektívy, prípadne škola  

                                        umiestni na niektorom z prvých troch hodnotiacich a postupových  

                                        miest, 

    - čím vyššie postupové kolo súťaže, tým je hodnotenie úspechu vyššie. 

 

Vypracovanie a realizácia projektov: 
a) nadnárodné projekty, 

b) celoštátne projekty, 

c) mestské, regionálne projekty, 

d) školské, interné projekty. 

Merateľnosť a porovnateľnosť výsledkov: 

a)  dobrý výsledok - ak učitelia, učiteľky vypracujú projekt, ktorý úspešne prejde výberovými 

                                 kolami a je schválený na realizáciu, 

             - ak je projekt úspešne realizovaný v stanovenom termíne, 
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b)  dobrý výsledok - ak škola úspešne a dlhodobo realizuje aktivity napr. v projektoch Zdravá 

                                  škola, Otvorená škola, Cvičná škola..., 

c)  dobrý výsledok - ak učitelia a učiteľky vypracujú projekty na realizáciu aktivít  

                                 podporovaných z finančných prostriedkov Mesta Trnava, projekty sú 

                                 schválené a výchovno-vzdelávacie aktivity so žiakmi a žiačkami 

                                 školy môžu byť úspešne realizované (kultúrne, športové, umelecké...), 

d)  dobrý výsledok - ak pracovné tímy učiteľov a učiteliek tvorivo a iniciatívne realizujú 

                           projektové zámery na podporu výchovy, vzdelávania detí a prezentácie 

                           dobrého mena školy. 

 

Vzdelávanie učiteľov a učiteliek: 
a) I. atestácia, 

b) II. atestácia, 

c) rigorózna skúška, 

d) vzdelávanie v oblasti IKT, 

e) dištančné, špecializované, rozširujúce... štúdium, 

f) vzdelávanie v oblasti čitateľskej, finančnej gramotnosti, 

g) účasť na seminároch a školeniach. 

 

Merateľnosť a porovnateľnosť výsledkov: 

a) –g) dobrý výsledok - ak čo najviac učiteľov a učiteliek má záujem o vzdelávanie a aktívne 

                                       sa zúčastňuje celoživotného vzdelávania, 

                   - ak má každý učiteľ a každá učiteľka vypracovaný vlastný plán vzdelá- 

                     vania, plán kariérneho rastu.  

 

Komunikácia školy s verejnosťou: 

a) činnosť public relations školy, 

b) spolupráca s inštitúciami, 

c) úroveň a vydávanie školského časopisu Gorkáčik, 

d) úroveň a pravidelnosť vysielania školskej rozhlasovej relácie Gorkoviny, 

e) komunikácia školy s rodičovskou verejnosťou – podiel účasti rodičov na 

aktivitách školy (účasť na projektoch, podpora materiálneho vybavenia školy, 

účasť na rodičovských združeniach, záujem rodičov o aktívnu spoluprácu so 

školou). 

 

Merateľnosť a porovnateľnosť výsledkov: 
a) dobrý výsledok - ak frekvencia pozitívneho záujmu verejnosti o aktivity, činnosť a prá- 

                           cu školy je čo najväčšia, ak učitelia, učiteľky, žiaci a žiačky školy dá- 

                           vajú dostatok príležitostí realizačnému tímu zodpovednému za public 

                           relations pozývať mediálne prostriedky a prostredníctvom nich šíriť 

                           dobré meno školy, 

b) dobrý výsledok - ak v škole existuje aktívna a neformálna spolupráca s poradnými a 

                               samosprávnymi orgánmi školy (s radou školy, radou rodičov...), 

                   - ak škola spolupracuje s inštitúciami, ktoré majú podiel na vzdelávaní 

                     a výchove alebo aktívne pomáhajú škole (MÚ Trnava, CVČ, Tulipán- 

                    ci, PPP,  ŠPPP, PF TU,...), 

      c)- d)  dobrý výsledok - ak školský časopis Gorkáčik a školské rozhlasové noviny Gorkovi- 

                                        ny nestratia na popularite, budú tak ako doteraz na veľmi dobrej ú- 

                                     rovni opisovať a propagovať prácu žiakov a žiačok školy, ak škol- 
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                                     ský časopis bude uznávaný a hodnotený ako jeden z najlepších,              

e) dobrý výsledok - ak dokáže škola prostredníctvom triednych učiteľov, vedenia školy,  

    udržiavať korektné vzťahy s rodičmi žiakov, 

  - ak vedenie školy a triedni učitelia a učiteľky získajú rodičov pre ak- 

    tívnu spoluprácu a pomoc škole, napr. rodičia vedú záujmový krúžok, 

    rodičia sa zúčastňujú na aktivitách školy spolu s deťmi, rodičia na- 

    vštívia vyučovací proces, aby sa presvedčili o schopnostiach a  

    zručnostiach svojich detí v aktívnom procese vzdelávania, napr.  

    otvorené hodiny, prezentácia projektového vyučovania..., 

 - ak rodičia aktívne pomáhajú pri organizovaní niektorých školských 

    podujatí (školský reprezentačný ples, aktivity počas prímestského 

tábora...).     

 

 

 

 

 

 

 

Učebný plán  pre nižšie sekundárne vzdelávanie 

Školský vzdelávací program ISCED 2 
 

 

IV. Školský učebný plán – Nižšie sekundárne vzdelávanie 
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Vzdelávacia  

oblasť 

           

    Vyučovací     

      predmet 

 

Počet 

hodín 

5.-9.r. 

 

Počet 

hodín  

 

 

Počet 

hodín  

 

 

Počet 

hodín 

 
Počet 

hodín 

 
Počet 

hodín 

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

Jazyk a  

komunikácia 

Slovenský jazyk a    

literatúra 
23 + 4 5 1 4 1 4 1 5 0 5 1 

Prvý cudzí jazyk  15 3 0 3 0  3 0 3 0 3 0 

Druhý cudzí jazyk 4 + 6 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Človek 

a príroda 

Fyzika 5 + 2 0 0 1 0 1 1 2 0 1 1 

Chémia 4 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 

Biológia 5 + 2 1 1 1  0 1 1 1 0 1 0 

Prírodné vedy 0 + 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Človek a  

spoločnosť 

Dejepis 6 + 2 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 

Geografia 5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Občianska náuka 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

Človek a  

hodnoty 

Etická výchova/ 
Náboženská vých. 4  1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

Matematika a 

práca 

s informáciami 

Matematika 19 + 7 3 2 4 1 4 1 4 1 4 2 

Informatika 2 + 1 1    0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Človek a  

svet práce 

Svet práce 1 + 1 0 0 0  0 1 0 0 1 0 0 

Technika 1 0 0 0 0 0 0 0  0 1 0 

Umenie a  

kultúra 

Výtvarná výchova 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Hudobná výchova 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Výchova umením 1 + 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Zdravie 

a pohyb 

Telesná a športová 
výchova 

10 + 2  2 0 2 1 2  0 2 1 2 0 

Povinné 

hodiny 
  115 21  23  23  24  24  

Voliteľné 

hodiny 
  31  6  6  7  6  6 

SPOLU   146      27      29     30      30      30 
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Učebný plán  pre nižšie sekundárne vzdelávanie 

Školský vzdelávací program ISCED 2  

 

 

Platnosť v školskom roku 2017/2018 a 2018/2019  

 

 
(Na základe Dodatku č. 1, ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre NIŽŠIE 

STREDNÉ VZDELÁVANIE – 2. STUPEŇ ZAKLADNEJ ŠKOLY schválený MŠVVaŠ SR 

dňa 20.5. 2011 pod číslom 2011-7881/18675:2-921 ako súčasť ŠVP pre nižšie stredné 

vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1.9.2011. SCHVÁLILO 

MŠVVaŠ SR dňa 11.5. 2017 pod čáslom 2017-7449/20193:2-10A0 s účinnosťou od 1. 

septembra 2017, s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2017/2018; 2018/2019.) 
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Vzdelávacia  

oblasť 

           

    Vyučovací     

      predmet 

 

Počet 

hodín 

5.-9.r. 

 

Počet 

hodín  

 

 

Počet 

hodín  

 

 

Počet 

hodín 

 
Počet 

hodín 

 
Počet 

hodín 

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

Jazyk a  

komunikácia 

Slovenský jazyk a    

literatúra 
23 + 4 5 1 4 1 4 1 5 0 5 1 

Prvý cudzí jazyk  15 3 0 3 0  3 0 3 0 3 0 

Druhý cudzí jazyk 4 + 6 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Človek 

a príroda 

Fyzika 5 + 1 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 

Chémia 4 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 

Biológia 5 + 2 1 1 1  0 1 1 1 0 1 0 

Prírodné vedy 0 + 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Človek a  

spoločnosť 

Dejepis 7 + 2 1 0 1 0 1 1 1 1 3 0 

Geografia 5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Občianska náuka 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

Človek a  

hodnoty 

Etická výchova/ 
Náboženská vých. 4  1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

Matematika a 

práca 

s informáciami 

Matematika 19 + 7 3 2 4 1 4 1 4 1 4 2 

Informatika 2 + 1 1    0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Človek a  

svet práce 

Svet práce 1 + 1 0 0 0  0 1 0 0 1 0 0 

Technika 1 0 0 0 0 0 0 0  0 1 0 

Umenie a  

kultúra 

Výtvarná výchova 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Hudobná výchova 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Výchova umením 1 + 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Zdravie 

a pohyb 

Telesná a športová 
výchova 

10 + 2  2 0 2 1 2  0 2 1 2 0 

Povinné 

hodiny 
  116 21  23  23  24  25  

Voliteľné 

hodiny 
  30  6  6  7  6  5 

SPOLU   146      27      29     30      30      30 
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Poznámky : 

1. Triedy podľa charakteru vzdelávacieho programu  rozdeľujeme na skupiny.  

2. Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí podľa priestorových, personálnych a 

finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti 

predmetu s ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce.  

3. Na vyučovanie predmetu  náboženská výchova alebo etická výchova spájame žiakov 

rôznych tried toho istého ročníka a vytvárame skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. 

Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka.  

4. Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk  spájame žiakov rôznych tried toho istého 

ročníka a vytvárame skupiny s najvyšším počtom žiakov 17. Žiaci sa vzdelávajú 

v troch cudzích jazykoch: anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk. 

5. Na vyučovanie predmetu informatika triedu delíme na skupiny, ktoré sa napĺňajú do 

počtu najviac 17 žiakov.  

6. Na vyučovanie predmetu telesná a športová  výchova v triedach na druhom stupni 

školy delíme alebo spájame žiakov  na skupiny chlapcov a skupiny dievčat toho istého 

ročníka. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25.  

7. Na vyučovanie predmetov svet práce a technika spájame žiakov rôznych tried toho 

istého ročníka a vytvárame skupiny s najvyšším počtom žiakov 17. V prípade počtu 

žiakov v triede do 17 sa žiaci danej triedy učia bez spájania v ročníku. 
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Delenie žiakov na skupiny: 

 

II.stupeň    

 

Ročník Prvý 

cudzí 

jazyk 

Druhý 

cudzí 

jazyk 

Etická 

výchova 

Náboženská 

výchova 

Informatika  

 

Telesná 

a športová 

výchova  

Technika 

5.ročník - - - - - - - 

6.ročník - - - - - - - 

7.ročník - - - - - - - 

8.ročník - - - - - - - 

9.ročník 2 skup. 

ANJ 

 

2 skup. 

NEJ 

1 skup. 

RUJ 

1 skup. 1 skupina - 2 skupiny 2 skupiny 
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Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo Štátneho 

vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa/ky a zameranie školy. 

 

Obsahujú: 

 

1. Charakteristika predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania. 

2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsahový štandard, prierezové 

témy, prepojenie s inými predmetmi, výkonový štandard, požiadavky na výstup (tabuľky). 

4. Časová dotácia. 

5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania. 

6. Učebné zdroje – učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, 

materiálno-technické a didaktické prostriedky, IKT zdroje,... 

7. Hodnotenie predmetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Učebné osnovy 
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Pedagogická rada schválila Školský vzdelávací program na svojom zasadnutí dňa 19.09.2018. 

Vyučovať podľa neho sa začne od školského roka 2018/2019 v deviatom ročníku.  

 
Rada školy pri ZŠ s MŠ, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava schválila na svojom zasadnutí 

dňa 02.10.2018 Školský vzdelávací program, podľa ktorého sa začne vyučovať od školského 

roka 2018/2019 v deviatom ročníku.  
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Príloha č. 1 

 

Plán rozvoja čitateľskej gramotnosti pre II. stupeň 
 

šk. rok 2018/2019 

 

 

Čitateľská gramotnosť je komplexný súbor čitateľských zručností  potrebných na 

efektívnu prácu s textom. Cieľom rozvíjania čitateľskej gramotnosti je taký čitateľ, ktorý 

disponuje čitateľskými kompetenciami, ktoré mu umožňujú pracovať s rozličnými druhmi 

textov používaných na rôzne účely.  

Čitateľské kompetencie zahŕňajú:  

-techniku čítania, 

-chopnosť a proces pochopenia textu, 

-schopnosť identifikovať informácie v texte, hodnotiť prečítané, zapamätať si myšlienky 

textu, reprodukovať text, dedukovať na základe textu, utvoriť si úsudok,  

- schopnosť logicky spájať súvislosti, vyvodiť hlavné myšlienky, poučenia, závery,  

- schopnosť konštruovať myšlienky nad rámec textu a spájať ich v kontexte s predošlými 

poznatkami a vedomosťami.  

Čítanie teda zahŕňa nielen zvládnutie techniky čítania, ale aj intelektuálne spracovanie 

informácií a ich praktické uplatnenie, využitie v každodennom živote.   

Je pravdou, že žiak získava základné zručnosti čitateľskej gramotnosti najprv v rámci 

hodín vyučovacieho jazyka. Avšak  vzhľadom na to, že čitateľskú gramotnosť dnes vnímame 

ako nadpredmetovú, prienikovú  zručnosť, je ju nevyhnutné cielene rozvíjať aj vo 

vyučovaní ostatných vyučovacích predmetov. Totiž komplexné zručnosti čitateľskej 

gramotnosti ďaleko presahujú priestor, ktorý na jej nácvik a rozvíjanie u žiaka poskytuje 

vyučovanie vyučovacieho jazyka.  

Takýto prístup súvisí s cieľom čitateľskej gramotnosti, ktorým je čitateľ schopný čítať 

a  spracovávať texty rozličných typov s obsahom z rozmanitých oblastí. To možno realizovať 

v rámci všetkých vyučovacích predmetov kognitívneho zamerania (napríklad matematika, 

dejepis, geografia,  biológia, fyzika, chémia a podobne).  

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti možno považovať za najpodstatnejšiu súčasť 

moderného vzdelávania. Čitateľskú gramotnosť je preto nutné u žiakov rozvíjať v širokom 

spektre textov rôznych vyučovacích predmetov. Texty, ktoré využívame v procese rozvoja 

čitateľskej gramotnosti, delíme na literárne, informačné, súvislé a nesúvislé. 

Literárne texty predstavujú rôzne literárne žánre a útvary beletristickej literatúry - 

poviedky, rozprávky, povesti, básne, fiktívne príbehy, ukážky krásnej literatúry v učebniciach 

a čítankách a pod.  

K informačným textom patria napríklad výkladové texty v učebniciach, 

encyklopédie, väčšina článkov dennej tlače, listy a informačné letáky, biografie reálnych osôb 

a pod. Tieto druhy textov napomáhajú ďalšiemu vzdelávaniu žiakov, informujú ich o 

skutočných udalostiach, o živote spoločnosti v ďalekej i blízkej minulosti a prítomnosti. 

Môžu byť štruktúrované chronologicky alebo nechronologicky.  

Čitateľ môže prísť do styku so súvislým alebo nesúvislým textom. Súvislý text 

predstavuje napr. rozprávanie, výklad, opis, argumentačný text, inštrukcia, dokument. K 

nesúvislým textom patria napr. schémy a grafy, tabuľky, diagramy, mapy, formuláre, 

informačné hárky - príkladmi tohto typu textu sú napr. vysvedčenia, diplomy, cestovné 

poriadky, cenníky, katalógy, programy, výzvy, inzeráty. 
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Pre rozvoj čitateľskej gramotnosti je potrebné žiakom zadávať pestré úlohy, ktoré 

vychádzajú z rôznych druhov textov – súvislých i nesúvislých, literárnych i informačných.  

 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti zahŕňa tieto /na každej vyučovacej hodine každého 

vyučovacieho predmetu použiteľné/ aktivity: 

hlasné čítanie 

tiché čítanie 

vzájomné čítanie /vo dvojiciach, v skupine/ 

odpovede na otázky k textu 

tvorba otázok k textu  

rozprávať jeden druhému o prečítanom 

napísať krátku vlastnú reakciu 

dramatizácia 

 

Netradičné formy na rozvoj čitateľskej gramotnosti: 

čítajú rodinní príslušníci triedy pre triedu 

číta celá škola –naraz v určitý deň a v určitý vymedzený čas  

čítajú starší mladším 

tvorba maľovaného čítania starších mladším /podľa prečítaného textu/ 

sedíme nad knihou: vytváranie sloganov nabádajúcich k čítaniu vybranej knihy 

vytváranie zaujímavého obalu na knihu –tvorba čo najpútavejšej obálky ku knihe 

deň poézie –vyhľadávanie kníh v domácich knižniciach, čítanie a rozbor poézie na hodinách 

–nie súťaž, ale prehliadka najzaujímavejších básní v závere týždňa v knižnici 

Deň čitateľských kútikov –žiaci sa podľa vlastného záujmu zaradia a jeden deň zotrvajú 

podľa záujmu v čitateľskom kútiku, ktorý ich zaujíma: napr. encyklopédie, poézia, ľudové 

rozprávky, moderné rozprávky... 

 

Plán aktivít na šk. rok 2018/2019: 

Z POP na školský rok 2018/2019 pre II. stupeň ZŠ vyplývajú nasledujúce úlohy 

a odporúčania pre rozvoj čitateľskej gramotnosti: 

 

- Čitateľská gramotnosť sa považuje za existenčnú a základnú kompetenciu vzdelaného 

človeka, bez ktorej nemožno dosiahnuť všetky ďalšie kompetencie. Čoraz viac žiakov a 

dospelých osôb má problém so základnými jazykovými zručnosťami, ako je napríklad slovná 

zásoba a jazyková vybavenosť. Ide pritom o nevyhnutný základ pre vývoj vyšších úrovní 

čitateľskej gramotnosti. 

-Rozvíjať čitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód; rozvíjať aktívne 

počúvanie s porozumením (čítaním veršov, rozprávok a príbehov, aktívnym zapájaním sa do 

aktivít školských knižníc a pod.), pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať 

metódy tvorivej dramatizácie; zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí; vytvárať 

komunikačne a literárne podnetné prostredie a napomáhať uplatňovaniu vhodných 

komunikačných konvencii a elementárnej znalosti knižných konvencií. 

 -Uplatňovať metódy, techniky a stratégie podporujúce rozvoj čitateľskej a jazykovej 

gramotnosti, t. j.  tvorba kníh s textom, písanie denníkov. Rozvíjať psychické a poznávacie 

procesy podieľajúce sa na čítaní a písaní.  

 

- Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania čitateľskej 

gramotnosti detí a žiakov. Zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho 
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vzdelávania pre oblasť čitateľskej gramotnosti je zverejnený na 

http://www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-skolstva/.  

-Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských 

zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch detí, v rámci krúžkovej 

činnosti.. Pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti využívať spoluprácu a pomoc rodičov pri 

domácom čítaní a zintenzívniť zaangažovanosť rodičov pri konkrétnych školských aktivitách.  

- Realizovať skupinové čitateľské projekty rozvíjajúce sociálne zručnosti žiakov. 

-Využívať možnosť vzdelávania celého pedagogického zboru z ponuky vzdelávacích aktivít 

Metodicko-pedagogického centra (ďalej len „MPC“) v oblasti cieleného rozvíjania čitateľskej 

gramotnosti, resp. vzdelávania pre vedúcich pedagogických zamestnancov škôl s obsahovým 

zameraním na tvorbu vlastnej stratégie rozvíjania čitateľskej gramotnosti. Metodické 

materiály pre učiteľov všetkých stupňov škôl sú dostupné na webovom sídle MPC 

http://www.mpc-edu.sk/publikacie.  

-Odporúča sa využívať činnosť a podporné materiály Centra literatúry pre deti a mládež a 

podpory čítania (http://www.bibiana.sk/sk/knizna-kultura) pri rozvíjaní čitateľskej 

gramotnosti žiakov.  

 

-Metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice zverejňuje na 

svojom webovom sídle www.spgk.sk rozličné informácie a materiály na podporu zvyšovania 

úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania.  

-Podporovať voľno-časové aktivity detí a žiakov zamerané na rozvíjanie jazykovej kultúry 

(recitačné a literárne súťaže, školské časopisy). 

- Na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti využívať uvoľnené úlohy PISA a metodické príručky 

na www.statpedu.sk v rámci všetkých predmetov v základných školách.  

 

-Využívať osvedčené didaktické a metodické materiály na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 

zverejnené na webovom sídle NÚCEM www.nucem.sk.  

 

V súvislosti so zavádzaním inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu dochádza ku 

zmenám v testovaní  MONITOR 9 v predmete slovenský jazyk a slovenská literatúra v 

školskom roku 2018/2019. Test zo SJSL bude overovať aj komunikačné kompetencie v 

častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, jazyková a literárna 

komunikácia. V rámci počúvania s porozumením sa bude preverovať, ako vedia žiaci 

efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho 

informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh definovaných v teste, podobne, ako je to v 

cudzom jazyku.  

 

S ohľadom na odporúčania sme si v rozvoji čitateľskej gramotnosti v ZŠ s MŠ, Ulica Maxima 

Gorkého 21 stanovili nasledovné ciele, plán aktivít: 

 

- cieľom je rozvoj čitateľských schopností, ktoré presahujú aspekt technického zvládnutia 

čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu. Žiakov budeme viesť namiesto návyku na 

memorovanie a pasívneho prijímania poznatkov k aktívnej účasti v procese učenia sa. Na 

jednotlivých vyučovacích predmetoch budeme využívať inovačné metódy a formy práce, 

porovnávať informácie z rôznych zdrojov, zaraďovať prácu s internetom s prepojením na 

bežný život, pracovať s nesúvislými textami (mapy, grafy, tabuľky a pod.), vyvodzovať 



                                                         Školský vzdelávací program 

                                   Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava  

 

43 

 

vzťahy medzi informáciami. Čitateľskú gramotnosť ako kompetenciu k celoživotnému učeniu 

budeme rozvíjať na princípe medzipredmetových vzťahov.                   zodp. všetci učitelia 

 

-do vyučovacieho procesu budeme častejšie zaraďovať skupinovú prácu a prácu vo dvojiciach  

                                                                                                     zodp. všetci vyučujúci 

 

- hlasné čítanie učiteľov na hodinách,  zadávanie tichého čítania, vzájomného čítania (vo 

dvojiciach, v skupinách), odpovede na otázky k prečítanému textu, tvorba otázok 

k prečítanému textu, rozprávať sa so žiakmi o prečítanom, napísať krátku vlastnú reakciu  

/žiaci/                                                                                            zodp. všetci vyučujúci                                                                                                             

                                                        

-reakcia na prečítané ukáže, do akej miery žiaci textu porozumeli  /reprodukcia textu, 

poznámky, výťah,  osnova, výtvarné zobrazenie, tvorivá dramatika a akčné hry/ 

                                                                                                        zodp. všetci učitelia 

 

-školská knižnica, návštevy knižnice, práca s informačnými textami, náučnou literatúrou, 

encyklopédiami, ...                                                                            zodp. všetci učitelia 

                                                      

- školská knižnica, návštevy knižnice, práca s beletriou 

                                                                                                          zodp. učiteľky SJL 

 

- Marec - mesiac knihy, čítame a rozoberáme knihu                            zodp. triedni učitelia 

                                                      

- práca školského časopisu Gorkáčik                                            zodp. p. uč. Gažovičová 

                                                      

- školské rozhlasové vysielanie Gorkoviny                                         zodp. p. uč. Lišková 

                                                      

- práca v krúžkoch, všetky krúžky, najmä však krúžky jazykového zamerania /cudzie jazyky, 

SJL//                                                                            zodp. vedúci záujmových útvarov 

                                                      

- KOMPARO pre 9. roč.                                                             zodp. p. uč. Gažovičová 

 

-súťaže, olympiády, besedy, exkurzie: 

-Mimočítanková literatúra: /prečítať knihu a porozprávať sa o nej, o jej hodnote, 

myšlienkovom posolstve/ 

5. roč. Trnavské povesti 

6. roč. Grécke báje a povesti 

7. roč. M. Kukučin, J. G.  Tajovský: Rysavá jalovica, Do konca 

8. roč. M. Figuli: Tri gaštanové kone 

9. roč. Slepačia polievka pre dušu                  

                                                                                                            zodp. učiteľky SJL 

 

-exkurzia do Serede, Múzeum holokaustu (6., 7. roč.)                      zodp. p. uč. Bartošová 

 

-exkurzia do Uhrovca (Ľ. Štúr, A. Dubček) (7., 8. roč.)                 zodp. p. uč. Gažovičová 

 

- exkurzia do Skalice, Baťov kanál, kláštor, výroba trdelníkov (vybraní žiaci z rôznych 

ročníkov)                                                                                       zodp. p. uč. Gáborová 

 

- súťaže v prednese poézie a prózy:  
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I.polrok - ŠalianskyMaťko, Rozprávkové vretienko                           zodp. učiteľky SJL 

II. polrok- Hollého pamätník                                                            zodp. učiteľky SJL 

 

-súťaže v literárnej tvorivosti žiakov- podľa aktuálnej ponuky:  

Keď si vymýšľam 

Prvosienky 

Strašidelný príbeh                                                                            zodp. učiteľky SJL 

                                                                      

- súťaž Jazykový kvet                                                                zodp. vyčujúci jazykov 

-olympiáda ANJ  

zodp. p. uč. Miklovič, p. uč. Veselská, p. uč. Sabová, p. uč. Ryšavá 

- olympiáda NEJ                                                  zodp. p. uč. Krajčovičová, p. uč. Mrva 

- olympiáda SJL                                                                           zodp. p. uč. Gáborová 

 

 

- z netradičných foriem na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

- čítajú starší mladším                                                                     zodp.  p uč. Lišková                                                                    

- vytváranie zaujímavého obalu na prečítanú knihu            zodp. p.uč. Bartošová, Lišková 

- Deň čitateľskej gramotnosti - II. polrok 

 zodp. všetci vyučujúci /presný termín bude určený v priebehu školského roka/ 
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Príloha č. 2 

 

Plán rozvoja finančnej gramotnosti pre II. stupeň 
 

šk. rok 2018/2019 

 

Finančná gramotnosť na našej škole bola od minulého školského roka vypracovaná 

a realizovaná na základe nového Národného štandardu finančnej gramostosti vo verzii 1.2 

platného od septembra 2017. Vypracovali sme plán s konkrétnymi témami vyučovacích hodín 

vo všetkých nosných a niektorých ďalších predmetoch druhého stupňa. Podľa rovnakého 

plánu budeme vzdelávať i v nasledujúcich školských rokoch (viď. nižšie). 

V školskom roku 2018/19 plánujeme zrealizovať aj samostatný Deň finančnej 

gramotnosti, počas ktorého si žiaci rozšíria svoje praktické zručnosti.  

Našej škole bol schválený projekt „Čím viac peňazí, tým viac starostí“, ktorý bude 

realizovaný v tomto školskom roku externým lektorom MUDr. Milanom Pavlíkom. 

V projekte je naplánovaných 6 prednášok a 1 workshop (spolu 14 hodín) pre učiteľov a práca 

s finančným trenažérom (to je 2 x 3 hodiny). Škola získa 10 ks trenažérov finančnej 

gramotnosti pod názvom Finančná odysea a 10 ks učebníc Základy finančného zdravia od 

autora MUDr. Milana Pavlíka. Vyškolený kolektív učiteľov tak bude môcť uplatňovať témy 

Národného štandardu finančnej gramotnosti hravou a pútavou formou pre žiakov.   

Budeme sledovať súťaže na tému finančnej gramotnosti s cieľom zapojiť do nich čo 

najviac žiakov školy.  

Máme v pláne naplánovať a zrealizovať aspoň jednu exkurziu zameranú na finančnú 

gramotnosť.  

 

Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti riadime na 

základe Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktorý vymedzuje šírku poznatkov, 

zručností a skúseností v oblasti finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií. 

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. 

 

NŠFG je usporiadaný do šiestich tém:  

 Finančná zodpovednosť spotrebiteľov;  

 Plánovanie, príjem a práca;  

 Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov;  

 Úver a dlh;  

 Sporenie a investovanie,  

 Riadenie rizika a poistenie.  

Poradie tém nie je určené, určuje ho škola v rámci implementácie do svojho školského 

vzdelávacieho programu. Uvedené jednotlivé témy sú rozpísané do čiastkových kompetencií 

pre úroveň 2, teda pre potreby vzdelávania na 2. stupni ZŠ. Sú tu opísané poznatky, zručnosti 

a skúsenosti, ktoré by mali byť žiaci schopní preukázať. Učitelia jednotlivých predmetov 

budú žiakom vytvárať úlohy a aktivity, ktorých cieľom budú jednotlivé kompetencie 

uvedených tém finančnej gramotnosti. 

 

Pri výchove a vzdelávaní k finančnej gramotnosti môžu žiaci i učitelia používať webovú 

lokalitu www.edu-centrum.sk, ako aj portál finančnej osvety a ochrany finančného 

spotrebiteľa www.fininfo.sk.  

http://www.edu-centrum.sk/
http://www.fininfo.sk/
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Témy  

- témy sú rozpracované pre úroveň 2 

1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov  
Celková kompetencia-Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích 

procesov v osobných financiách  

 Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných 

záležitostiach  

 Očakávania, že žiak je schopný:  

 Vysvetliť možnosti úniku dôležitých osobných údajov.  

 Zhodnotiť dôsledky zneužitia osobných údajov.  

 Vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných 

záležitostiach môže pomôcť predchádzaniu konfliktom 

(finančná inštitúcia, klient).  

7.roč. OBN, téma: Komunikácia v sociálnych skupinách 

7.roč. INF, téma: Diskusia o rizikách na internete 

8.roč. INF, téma: Bezpečné a etické správanie sa na internete 

 Čiastková kompetencia 2: Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov  

 Očakávania, že žiak je schopný:  

 Vyhľadať informácie o právach spotrebiteľov vrátane práva na 

reklamáciu. 

 Uviesť príklady klamlivých a zavádzajúcich obchodných 

praktík. 

 Uviesť príklady falšovaných tovarov (tzv. fejkov).  

6. roč. ETV, téma: Poznaj svoje práva, 

 Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi  

 Očakávania, že žiak je schopný:  

 Vysvetliť význam ochrany vkladov v SR.  

 Vysvetliť rozdiel medzi bankovými a nebankovými subjektmi.  

8. roč. ETV, téma: Poctivosť a ochrana spotrebiteľa 

 Čiastková kompetencia 4: Posúdiť význam boja proti korupcii, podvodom, ochrany 

proti praniu špinavých peňazí  

 Očakávania, že žiak je schopný:  

 Identifikovať korupčné správanie.  

 Identifikovať podvodné správanie.  

 Uviesť príklady zneužívania verejných zdrojov.  

8. roč. OBN, téma: Trestná zodpovednosť 

9. roč. OBN, téma: Korupcia a boj proti nej (9.r. od roku 

2019/2020 IŠKVP) 

 

2. Plánovanie, príjem a práca  

Celková kompetencia – Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu, Organizovanie 

osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí  

 Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných príjmov  

 Očakávania, že žiak je schopný:  

 Vysvetliť pojem mzda (hrubá, čistá).  

5. roč. MAT, téma: Mesačná mzda 

 Charakterizovať príjem z podnikateľskej činnosti.  

 Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán 

 Očakávania, že žiak je schopný: 
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 Vysvetliť prvky osobného rozpočtu (pravidelné a nepravidelné 

príjmy, výdavky a úspory).   

 Zostaviť rozpočet domácnosti.  

9. roč. THD, téma: Domáci rozpočet 

 Zostaviť jednoduchý podnikateľský zámer a rozpočet malého 

podniku – fyzickej osoby.  

 Charakterizovať typy rozpočtov (vyrovnaný, schodkový, 

prebytkový) na úrovni rodiny. 

5. roč. ETV, téma: Ako ušetriť, cieľ hodiny: ako ja môžem 

prispieť k šetreniu v domácnosti 

6.roč. OBN, téma: Euro – naša mena 

6.roč. OBN, téma: Viacgeneračné spolunažívanie  

7. roč. ETV téma: Rodinný rozpočet, cieľ hodiny- tvorba 

rodinného rozpočtu 

 Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť daňový a odvodový systém 

 Očakávania, že žiak je schopný: 

 Uviesť príklady, ako štát využíva príjmy z daní. 

8. roč. ETV, téma: Svojpomoc, solidarita, pomoc soc. slabším 

 Čiastková kompetencia 4: Zhrnúť právne formy podnikania a základné predpisy pre 

oblasť podnikania 

 Očakávania, že žiak je schopný: 

 Vysvetliť podstatu a význam podnikania na príkladoch 

podnikateľských subjektov v praxi.  

 Navrhnúť vlastný projekt a individuálne aj tímovo pracovať na 

jeho realizácii. 

8. roč. ETV, téma: Ekonomické cnost i- podnikavosť 

 

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

Celková kompetencia – Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb 

jednotlivca a rodiny 

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

 Očakávania, že žiak je schopný: 

 Vysvetliť, kedy sporiť a kedy si požičiavať (rozdiel medzi 

úsporami a pôžičkou).  

 Vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako 

prostriedku na zabezpečenie životných potrieb. 

8. roč. ETV, témy: Čo pre mňa znamenajú peniaze, Vlastníctvo 

a peniaze ako prostriedok a cieľ 

7. a 8. roč. GEG, téma: Južná Európa 

7. roč. THD, téma: Naučme sa hospodáriť  

9. roč. ANJ, téma: Teenagers and Money (Tínedžeri a peniaze) 

 Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia so zvažovaním alternatív a 

ich dôsledkov 

 Očakávania, že žiak je schopný: 

 Zoradiť osobné finančné ciele podľa ich priority.  

 Prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych 

možností a zhodnotiť ich dôsledky.  

 Opísať základné typy bankových produktov. 
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8. roč. ETV, témy: Ekonomické cnosti - sporivosť, umenie 

hospodáriť 

9. roč. ETV, téma: Skromnosť, čoho materiálneho som ochotný 

sa vzdať 

7. roč. NEJ, téma: Šetrenie peňazí – nakupovanie darčekov k 

narodeninám/vlastná výroba 

 Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom 

rozhodovaní o nákupe 

 Očakávania, že žiak je schopný: 

 Opísať spôsob rozhodovania pri sporení a investovaní 

finančných prostriedkov.  

 Rozlíšiť pozitívne a negatívne vplyvy reklamy na spotrebiteľa  

8. roč. ETV, téma: Ekonomické cnosti- sporivosť 

9. roč. ETV, témy: Reklama, Kritické hodnotenie informácií 

v masovokomunikačných prostriedkoch 

8. roč. NEJ, téma: Oblečenie a móda/značky 

odevov/porovnávenie cien 

 Čiastková kompetencia 4: Opísať používanie rôznych metód platenia 

 Očakávania, že žiak je schopný: 

 Opísať moderné spôsoby platenia.  

 Rozlíšiť platobné karty podľa funkcie (debetné, kreditné).  

 Opísať spôsoby platenia v tuzemskej a zahraničnej mene.  

 Porozumieť prepočtu meny (napríklad českých korún na Euro a 

naopak). 

9. roč. ANJ, téma: The story of Money – príbeh peňazí od 

výmenu tovaru za  tovar až po platobné karty  

8. roč. NEJ, téma: Cestovanie/kupovanie cestovných lístkov 

4. Úver a dlh 

Celková kompetencia – Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a 

zvládanie dlhu 

 Čiastková kompetencia 1: Identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov  

úverov  

8. roč. MAT, téma: Úver ako z reklamy 

 Očakávania, že žiak je schopný: 

 Zhodnotiť výhody a nevýhody využívania úveru vrátane 

používania kreditnej karty.  

 Aplikovať na príkladoch jednoduché úročenie.  

 Analyzovať možnosti získavania finančných prostriedkov cez 

bankové a nebankové subjekty a dôvody a riziká nákupov na 

úver. 

 Čiastková kompetencia 2: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch 

spotrebiteľských úverov  

 Očakávania, že žiak je schopný: 

 Uviesť príklady spotrebiteľských úverov a ich poskytovateľov.  

 Vysvetliť systém ochrany spotrebiteľa pri úveroch 

spotrebiteľom. 

 7. roč. MAT, téma: Banka 

 Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť problémom so 

zadlžením (predlžením) alebo ako ich zvládnuť  
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 Očakávania, že žiak je schopný: 

 Uviesť príklady legálnych a nelegálnych postupov pri vymáhaní 

dlhov. 

 Zhodnotiť význam úverovej histórie a budovanie pozitívnej 

úverovej histórie. 

7. a 8.roč.  GEG, téma: Južná Európa,   

9.roč, ETV, témy: Fajčenie, alkohol, hracie automaty  

5.roč, SJL, téma: opakovanie a upevňovanie vedomostí 

z tematického celku „V ríši rozprávok“ 

 

5. Sporenie a investovanie 
Celková kompetencia– Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými 

cieľmi 

 Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite  

 Očakávania, že žiak je schopný: 

 Vysvetliť hodnotu a význam „núdzového fondu“.  

 Opísať pozitívne a negatívne stránky sporenia na krátkodobé, 

strednodobé a dlhodobé ciele.  

9.roč. MAT, téme: Núdzový fond 

 Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť investičné alternatívy 

 Očakávania, že žiak je schopný: 

 Uviesť príklad investície, ktorá umožňuje rýchly a jednoduchý 

prístup k finančným prostriedkom.  

 Uviesť možnosti využitia voľných finančných prostriedkov 

(sporenie, produkty so štátnym príspevkom, nehnuteľnosti).  

 Zdôvodniť výber zvoleného produktu pre investovanie voľných 

finančných prostriedkov. 

 7. roč, MAT, téma: Ivanova výhra 

8.roč. MAT, téme: Vkladná knižka 

9. roč. MAT, téma: Poistenie účatníkov jazykového pobytu 

 

 

6. Riadenie rizika a poistenie 

Celková kompetencia – Používanie primeraných stratégií riadenia rizík 

 Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie –  

 Očakávania, že žiak je schopný: 

 Opísať spôsoby, akými sa dajú znížiť rôzne druhy rizík alebo 

ako sa im dá úplne vyhnúť.  

 Vysvetliť podstatu a význam poistenia.  

 Uviesť základné druhy poistenia (životné a neživotné). 

5. roč. GEG, téma: Ohnivé miesta na Zemi, zemetrasenia, 

činnosť vody a vetra 

 Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi 

verejným a súkromným (komerčným) poistením  

 Očakávania, že žiak 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. 
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 6.roč. MAT, téma: Sociálne poistenie 

 

 Čiastková kompetencia 3: Charakterizovať komerčné poistenie 

 Očakávania, že žiak je schopný: 

 Rozoznať hlavné typy poistenia motorových vozidiel.  

 Vysvetliť rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti (bytu, resp. 

domu) a poistením domácnosti (zariadenia). 

6. ročník THD, téma: Funkcia peňazí na zabezpečenie 

životných potrieb. 
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Príloha č. 3 

 

 

Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava 
       

 

      RADA ŠKOLY  

PRI ZŠ s MŠ, Ul. MAXIMA GORKÉHO 21  

917 02 TRNAVA 

 

 

 

Vec: Predloženie ŠkVP – ISCED 2 samosprávnemu orgánu školy – rade školy. 

 

 

      V zmysle Zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5, ods. 7)  k dňu 02.10.2018, po 

predchádzajúcom prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 19.09.2018, predkladá 

riaditeľka školy ŠkVP – ISCED 2  rade školy ako samosprávnemu orgánu na vyjadrenie. 

 

 

 

 

Vyjadrenie rady školy pri ZŠ s MŠ, Ulica Maxima Gorkého 21 v Trnave k ŠkVP – 

ISCED 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trnava  dňa: 02.10. 2018      Mgr. Mária Gažovičová 

         predsedníčka rady školy 

 
 


