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I. Charakteristika školy 

I.1 Veľkosť školy 
 
 Základná škola Dlhé Hony je úplná škola  s deviatimi ročníkmi. Vo všetkých 

ročníkoch sú spravidla 3 triedy. To znamená, že v škole sú žiaci v 27 triedach. Od 

piateho ročníka sú dve paralelné triedy postupujúce podľa učebného plánu č. 1 

a jedna trieda postupujúca podľa učebného plánu pre triedy s posilneným 

vyučovaním cudzích jazykov. Budova školy je situovaná v oblasti bytovej výstavby 

v širšom okolí centra mesta, s dobrou dostupnosťou mestskej a taktiež prímestskej 

dopravy. 

Počet žiakov školy sa udržuje na úrovni 620-640 žiakov. Škola je momentálne 

naplnená na maximálnu svoju kapacitu. Nie sme schopní uspokojiť všetkých 

záujemcov o štúdium. Škola v minulosti mala viac ako 700 žiakov a bola 

predimenzovaná. Úbytok žiakov spôsobený znížením maximálnych počtov žiakov v 

triedach zlepšil prevádzkové podmienky v škole. v súčasnosti nemáme 

z priestorových dôvodov možnosť otvárať väčšie množstvo tried. V škole je orientácia 

na posilnené jazykové vzdelávanie žiakov tradíciou, v ktorej chceme pokračovať aj 

v budúcnosti. 

 

I.2  Charakteristika žiakov 
 
Prevažná väčšina žiakov našej školy je z okolitého sídliska ale aj z iných častí mesta. 

Nezanedbateľnú časť žiakov tvoria deti z okolitých obcí, ktorých rodičia pracujú 

v centre mesta. Dochádzajúci žiaci navštevujú prevažne triedy s posilneným 

vyučovaním cudzích jazykov. 

V škole vzdelávame aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

niektorých aj ako začlenených žiakov. Nakoľko škola nie je stavebne upravená, nie je 

možné vzdelávať žiakov so závažnejším telesným postihnutím. So všetkými  žiakmi 

so ŠVVP pracuje školský špeciálny pedagóg. 

Žiaci pochádzajú z rôzneho sociálneho prostredia, avšak väčšina žiakov je z úplných 

rodín. Iba minimum žiakov vyrastá v rodinách v hmotnej núdzi. Žiakov so záujmom 

a nadaním motivujeme k účasti na súťažiach, čo sa nám aj darí tak, aby sa každé 

dieťa, ktoré má primerané schopnosti, mohlo zapojiť do súťaží v škole a tí najlepší aj 

v ďalších postupových kolách. 
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I. 3.  Personálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu 
 
Pedagogický zbor sa skladá z asi 40 učiteľov a deväť vychovávateľov. Podstatnú 

časť tvoria skúsení pedagógovia s dlhoročnou praxou v škole. Každoročne sa 

pedagogický zbor prirodzene obmieňa, pričom sa snažíme, aby bola zachovaná 

odbornosť vyučovania. Odbornosť sa už dlhoročne udržuje nad úrovňou 95%. 

V škole pracuje výchovný a kariérny poradca, sociálny pedagóg a pre žiakov so 

ŠVVP a ich rodičov je k dispozícií špeciálny pedagóg. V škole pracuje aj sociálny 

pedagóg. Pedagogický zbor je takmer úplne tvorený ženami. 

 

I. 4  Spolupráca s rodičmi a inými organizáciami 
 
Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni. Pre lepšie prepojenie škola – rodič pracuje 

popri škole Združenie rodičov. Do výboru združenia sú volení zástupcovia 

jednotlivých tried, ktorí prenášajú podnety, pripomienky, prípadne sťažnosti vedeniu 

školy. Rodičia majú možnosť informovať sa na dianie v škole prostredníctvom 

webovej stránky školy, školského časopisu, triednych schôdzok Združenia rodičov. 

Po vzájomnej dohode sa môžu stretnúť s učiteľmi v priebehu celého roka. Rodičia sa 

taktiež môžu zúčastniť /do dohovore s vyučujúcim/ vyučovacích hodín. 

Združenie rodičov úzko spolupracuje so školou. Finančne a organizačne napomáha 

uskutočňovaniu rôznych aktivít školy. Finančné podporuje záujmové aktivity žiakov, 

lyžiarsky výcvik, školy v prírode, ročníkové exkurzie, nákup učebných pomôcok, 

drobné opravy inventáru, činnosť v školskom klube. V spolupráci s učiteľmi 

každoročne organizuje školský ples. 

Ďalšie organizácie, s ktorými naša škola spolupracuje: 

- Polícia 

- Mestská polícia 

- Galéria M. A. Bazovského 

- Knižnica M. Rešetku 

- Základná umelecká škola 

- Centrum voľného času 

- Materské školy 

- Správa mestských lesov 

- Karate klub Laugarício 

- Mestský úrad 

- ostatné športové kluby v meste 

- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín  
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- stredné školy na území mesta  

- Domov dôchodcov 

- a iné 

 

I. 5  Materiálno-technické a priestorové podmienky 
 
Priestorové vybavenie 

Budova školy je rozdelená na 2 časti /budova školy + telocvičňa, budova jedálne 

a školského klubu/, ktoré sú prepojené spojovacou chodbou. 

Budova školy je pôvodne dvadsaťtriedna, vyučujú sa tu žiaci 2.-9.ročníka. 

Z priestorových dôvodov /nedostatok miesta/ sú stavebne vytvorené aj ďalšie 4 

učebne. V budove školy sa vyučuje 22 tried. Sú tu špeciálne učebne: jazyková, IKT 

učebňa, učebňa chémie, učebňa fyziky, audiovizuálna učebňa, učebňa hudobnej 

výchovy a videomiestnosť. Keďže máme nedostatok miesta, niektoré učebne sa 

využívajú aj ako materské učebne pre triedy a žiaci týchto tried sú nútení sťahovať 

sa. V niektorých triedach sú v popoludňajších hodinách zriadené oddelenia 

školského klubu. 

V budove školského klubu a jedálne je 5 učební, v ktorých sa obvykle vyučujú žiaci 

1.-2.ročníka. V popoludňajších hodinách sú v nich zriadené oddelenia školského 

klubu. Súčasťou jedálne je kuchyňa, v ktorej sa pripravujú jedlá pre žiakov školy a iné 

osoby. Stravovanie prebieha v jedálni podľa rozvrhu, ktorý vypracúva vedenie školy. 

Súčasťou školy je aj okolitý areál, v ktorom sa nachádzajú športové plochy, 

oddychová časť so zeleňou a obslužné komunikácie s parkoviskom pre 

zamestnancov. 

Na vyučovanie telesnej výchovy, športových aktivít a spoločných akcii slúži 

telocvičňa a multifunkčné ihrisko a bežecká dráha v areáli školy. Telocvičňa je priamo 

spojená s budovou školy a jej súčasťou sú aj dve šatne. Veľkosť telocvične je však 

nepostačujúca vzhľadom k počtu žiakov školy.    

Učitelia majú k dispozícií zborovňu, ktorá slúži ako komunikačné centrum medzi 

vedením školy a pedagogickými zamestnancami, ktorí pracujú vo svojich kabinetoch 

nachádzajúcich sa v budove školy. 

Materiálne vybavenie 

Škola je pomerne dobre vybavená klasickými učebnými pomôckami, ktoré sa 

každoročne dopĺňajú a modernizujú. Pri výuke niektorých predmetov sa využíva 

výukový software. Jednou z priorít školy je praktické využívanie informačno-

komunikačných technológií. Z tohto dôvodu je v škole vybudovaná počítačová sieť 

tak, aby sa dalo pripojiť na internet v každej učební a v každom kabinete školy. Škola 
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má k dispozícií učebňu IKT s 18 počítačmi. V niektorých triedach sú interaktívne 

tabule. IKT kompetencie si žiaci rozširujú aj pomocou dvoch prenosných 

počítačových učební so 16 počítačmi. 

 

I.6. Organizácia prijímacieho konania 

 Na základné vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie 

plnenia povinnej školskej dochádzky podľa § 19 Z.č. 245/2008 o výchove 

a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  a o ktorého 

prijatie na základe zápisu podľa § 20 ods. 2 požiadal zákonný zástupca riaditeľstvo 

ZŠ. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty 

rok veku. Do prvého ročníka ZŠ sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a 

dosiahlo školskú spôsobilosť a má trvalý pobyt na území mesta Trenčín. Deti z iných 

školských obvodov sú prijímaní, ak to dovoľujú kapacitné možnosti školy. Žiaci do 

vyšších ročníkov sú prijímaní  na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, 

v prípade, že to umožňujú kapacitné možnosti školy. Všetkým prijatým žiakom 

vydáva riaditeľ ZŠ rozhodnutie o prijatí. 

I.7.Stupeň vzdelania   
 
Škola poskytuje žiakom: 

 primárne vzdelanie podľa ISCED 1, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním 

štvrtého ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň 

základnej školy, 

 nižšie stredné vzdelanie podľa ISCED 2, ktoré získa žiak úspešným 

absolvovaním deviateho ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania 

pre druhý stupeň základnej školy.  

 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

 

I.8. Kontinuálne vzdelávanie pedagogických 
a odborných zamestnancov  
 
Ciele kontinuálneho vzdelávania: 

Kontinuálne vzdelávanie je ako súčasť celoživotného vzdelávania a  zabezpečuje u 

pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania 

vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a 



Základná škola Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín 
 
dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon 

odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.  

Cieľom kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov je 

rozšíriť si, nadobudnúť, inovovať svoje kompetencie tak, aby reflektovali na zmeny, 

ktoré vyplývajú z požiadaviek súčasného vzdelávania. 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie musia byť v súlade s profiláciou školy 

a v súlade s požiadavkami, ktoré sú špecifikované v legislatíve a v dokumentoch 

MŠVVaŠ.  

Kontinuálne vzdelávanie realizujeme na základe plánu kontinuálneho vzdelávania 

vypracovaného na príslušný školský rok. V pláne sa orientujeme na tie oblasti, ktoré  

súvisia s: 

 výučbou cudzích jazykov,   

 prácou a využívaním IKT techniky, 

 zavádzaním skupinového a projektového vyučovania a iných aktivizujúcich 

foriem vzdelávania, ktorými motivujeme žiakov k tímovej práci, 

 kompetenciami potrebnými na vyučovanie aprobovaných predmetov, 

 prácou s talentovanými žiakmi, 

 rozvíjaním čitateľskej gramotnosti žiakov 

 rozvíjaním finančnej gramotnosti žiakov v súlade s NŠFG 

 zdravým životným štýlom 

 integráciou žiakov so ŠVVP      

Úlohou vedenia školy je, aby každý pedagogický zamestnanec vedel inovovať obsah 

a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu a byť 

pripravený reagovať na potreby súčasnej doby.  

 

I.9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri výchove a vzdelávaní  

 

Škola má jasne stanovené pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a 

vzdelávaní, ktoré sú dané: 
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− Organizačným poriadkom  

− Vnútorným poriadkom školy pre zamestnancov, ktorý obsahuje práva a povinnosti 

pedagogických zamestnancov, kompetencie členov vedenia školy a učiteľov  

− Vnútorným poriadkom školy pre žiakov  

− BOZP pre žiakov a zamestnancov školy 

− Prevádzkovým poriadkom v odborných učebniach.  

Všetky priestory na vyučovanie sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Všetci žiaci sú na 

začiatku školského roka poučení o BOZP. V špeciálnych učebniach: telocvičňa, 

školská cvičná kuchynka, školské dielne sa žiaci riadia špeciálnymi pravidlami. 

 

II. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:  

1. Systém kontroly a hodnotenie žiakov  

2. Systém kontroly a hodnotenie zamestnancov  

3. Hodnotenie školy  

  

II.1. Systém kontroly a hodnotenie žiakov  

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

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

nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky a tiež ohodnotiť prepojenie 

vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Súčasťou hodnotenia je tiež 

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

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodického 

pokynu č. 22/2011 ( č.: 2011-3121/12824:4-921 ) na hodnotenie žiakov základnej 

školy, s orientáciou na pozitívne hodnotenie. V 1. – 9. ročníku  žiakov klasifikujeme 

podľa prílohy k učebnému plánu. Predmety s výchovným zameraním 

neklasifikujeme. Žiakov so ŠVVP hodnotíme podľa Prílohy č. 2 k metodickému 

pokynu č. 22/2011 - Zásad hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením 

začleneného v základnej škole. Na informovanie zákonného zástupcu žiaka o 

priebežných výsledkoch používame žiacku knižku a v ročníkoch 5.-9. aj internetovú 

žiacku knižku. V procese hodnotenia  uplatňujeme primeranú náročnosť, 

pedagogický takt voči žiakovi, rešpektujeme práva dieťaťa a humánne sa správame 

voči žiakovi. Predmetom hodnotenia vo výchovnovzdelávacom procese sú najmä 
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učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch v súlade s 

požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, 

ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota 

spolupracovať. Hodnotenie robíme na základe určitých kritérií, prostredníctvom 

ktorých sledujeme vývoj žiaka a slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého 

rozvoja osobnosti žiaka. Dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia 

nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných, odlišujeme hodnotenie 

spôsobilostí od hodnotenia správania. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa berie do úvahy možný vplyv 

postihnutia žiaka na jeho školský výkon. Metódy a prostriedky hodnotenia úrovne 

vedomostí a zručností žiakov majú učitelia rozpracované v jednotlivých predmetoch. 

Cieľom kontroly žiakov je zistiť, ako žiak dodržiava školský poriadok, ako sa 

pripravuje na vyučovanie, ako pracuje. Kontrolu  priebežne vykonávajú pedagogickí 

zamestnanci ( vyučujúci, triedni učitelia a vedenie školy ).  

 

II.2. Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

Hodnotenie zamestnancov sa zakladá na celkovom hodnotení, ktoré pozostáva z 

dvoch úrovní.  

1. Úroveň:  Plnenie pracovných povinností a úloh  

Vedenie pedagogickej dokumentácie 

2. Úroveň:  Pozorovania, hospitácie, rozhovory  

Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, 

didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, 

úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.)  

Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa  

Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho 

vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 

 II.3. Hodnotenie školy  

Cieľom hodnotenia je:   

 aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o 

tom, ako zvládajú požiadavky na nich kladené,  

 aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na 

žiakov kladené v Štátnom vzdelávacom programe.  
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Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  

 Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja 

školy a v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň 

dôležitosti  

 Posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom 

vzdelávacom programe  

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

škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení. 

 

Pravidelne monitorujeme:  

 Vytváranie podmienok na vzdelanie  

 Spokojnosť rodičov s vedením školy a učiteľmi  

 Prostredie – klímu školy  

 Priebeh vzdelávania – vyučovací proces – pedagogické stratégie – 

metódy a formy vyučovania  

 Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami  

 Dosahované výsledky vzdelávania  

 Riadenie školy  

 Úroveň výsledkov práce školy  

 

Komplexné hodnotenie kvality školy je spracované za každý školský rok vo 

vyhodnocovacej správe uverejnenej na webovom sídle školy.  

 

III. Charakteristika ŠkVP 

III. 1. Zameranie a charakteristika školy 
 
 Stav, z ktorého sme vychádzali pri tvorbe Školského vzdelávacieho programu: 

 Počet žiakov školy sa dlhodobo udržuje na úrovni 620-640 žiakov. 

Úbytok žiakov spôsobený znížením maximálnych počtov žiakov v 

triedach zlepšil prevádzkové podmienky v škole. v súčasnosti nemáme 

z priestorových dôvodov možnosť otvárať väčšie množstvo tried. V 

škole je orientácia na posilnené jazykové vzdelávanie žiakov tradíciou, 

v ktorej chceme pokračovať aj v budúcnosti.  
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 V škole sa vyučujú tri cudzie jazyky – anglický, nemecký a ruský. Pre 

vyššiu atraktívnosť  ponúkame výučbu anglického jazyka už od 

1.ročníka. 

 V rámci prírodovedných predmetov kladieme dôraz na 

environmentálnu výchovu, organizujeme zbery druhotných surovín, 

spolupracujeme v OZ Tatry, Správou mestských lesov, organizujeme 

krúžkovú činnosť. 

 Vydávame školský časopis Žirafa. 

 Škola sa úspešne zapája do takmer všetkých vedomostných súťaží, 

v ktorých už dlhoročne patríme medzi najlepšie školy v Trenčianskom 

kraji, úspešne sa naši žiaci umiestňujú aj v celoslovenských súťažiach. 

 Pre žiakov každoročne usporadúvame množstvo akcií a súťaží 

/netradičné súťaže, turnaje medzi triedami v rôznych športových 

disciplínach/, karneval, kultúrne vystúpenia. 

 Pre rodičov organizujeme vystúpenia žiakov v rámci vianočných 

besiedok, ku Dňu matiek organizujeme akadémiu v KS Dlhé Hony, naši 

žiaci vystupujú v dome dôchodcov. 

 Pre obyvateľov mesta a našich rodičov pripravujeme výrobky 

a program na Vianočný a Veľkonočný jarmok, zúčastňujeme sa osláv 

oslobodenia Trenčína,...    

 Pre žiakov každoročne organizujeme plavecký a lyžiarsky výcvik a 

školy v prírode. 

 Organizujeme širokú škálu exkurzií pre žiakov 5. – 9.ročníka 

s finančnou podporou Združenia rodičov. 

 Každoročne ponúkame široké spektrum rôznych záujmových krúžkov 

umeleckého, športového, prírodovedného a iného zamerania. 

 Na medzinárodnom projekte pracujeme so základnou školou v Zlíne. 

 Na úrovni mesta spolupracujeme s mnohými inštitúciami, napr. polícia, 

Mestský úrad, galéria, knižnica, Správa mestských lesov, materské 

školy... 

 V personálnej oblasti sa snažíme o úplnú odbornosť vyučovania /viac 

ako 95%/ 

 Podporujeme ďalšie vzdelávanie pedagógov hlavne po odbornej 

stránke v oblasti štúdia jazykov, finančnej, čitateľskej a  IKT 

gramotnosti. 

 Dosahujeme výborné výsledky v umiestňovaní našich žiakov na 

stredných školách. 

 Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca so Združením rodičov, ktoré 

okrem iného finančne a materiálne podporuje záujmovú činnosť detí 

a veľa rôznych aktivít školy. 

Všetky spomínané aktivity sú silnými stránkami našej školy a chceme na nich stavať 

svoj vlastný ŠkVP. Dnešná mladá generácia sa mení, nestačí im predkladať fakty, tie 
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ich nezaujmú. Je potrebné vybudovať v nich záujem o vec, dianie, o spoločnosť... 

Našou úlohou je vybudovať základný aparát na vyhľadávanie, spracovávanie 

a využívanie informácií, naučiť ich prakticky využívať informácie. 

Zameranie školy 
 

Základné vzdelávanie musí byť užitočnou službou občanom a má reflektovať ich 

očakávania a individuálne potreby. Poslaním školy nemôže byť súhrn 

encyklopedických vedomostí odovzdaný žiakom a ich následné preverovanie. Škola 

musí byť miestom, ktoré žiakov motivuje a podporuje k aktívnemu učeniu sa. To 

znamená naučiť žiakov učiť sa, riešiť samostatne a tímovo problémy a naučiť ich 

sociálnemu správaniu. Základnými podmienkami na naplnenie týchto cieľov je 

vytvoriť v škole atmosféru bezpečia, pozitívneho prežívania procesu učenia sa. 

Školský vzdelávací program je zameraný na: 

 rozšírenú výučbu cudzích jazykov od 1.ročníka. Vytvorením programu pre 

triedy s posilneným vyučovaním dvoch cudzích jazykov od 5.ročníka, 

 prácu s výpočtovou a komunikačnou technikou, 

 aktívne získavanie znalostí, ktoré sú uplatniteľné v živote, to znamená menej 

encyklopedických poznatkov, 

 rozvíjane čitateľskej gramotnosti ako podmienky samostatného získavania 

a spracovávania nových informácií 

 zavádzanie skupinového a projektového vyučovania, ktorými motivujeme 

žiakov k tímovej práci, 

 širokú ponuku záujmových útvarov pre žiakov v mimovyučovacom čase, 

 prácu s talentovanými žiakmi /účasť na súťažiach/, 

 integráciu žiakov so ŠVVP 

 

III.2  Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania 
 
1. Umožniť žiakom osvojiť si stratégiu učenia a motivovať ich k celoživotnému 

učeniu 

 rozvoj postojov, zručností a spôsobov rozhodovania metódami, ktoré 

umožňujú priamu skúsenosť, 

 dostatok informačných zdrojov – knižnica, internet, exkurzie, 

 prepojenie informácií so skutočným životom, 

 samostatnosť, organizovanie vlastnej činnosti, vlastný úsudok, iniciatíva, 

tvorivosť, zodpovednosť, 

 komunikačné zručnosti, spolupráca, práca v kolektíve, poznávanie vlastných 

možností, prezentácia vlastných výsledkov, 
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 účasť na organizácií vzdelávania v rámci výukových jednotiek, 

 práca v motivujúcom prostredí, 

 práca s primeraným učivom, 

 hodnotenie formou spätnej väzby, hodnotenia za to, čo žiak zvláda, nie za to 

čo nevie, 

 využívanie kladného hodnotenia, 

 vyučovanie bez situácií nerovnosti a poníženia, 

 stanovenie jednotlivých cieľov, 

 zaraďovanie metód, ktoré podporujú zvedavosť, výsledky podporujúce 

motiváciu, 

 osobný príklad. 

2. Podnecovať žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a riešenie 

problémov 

 poznatky nie sú žiakom predkladané v konečnej podobe, 

 uplatňovanie vzťahov medzi predmetmi, 

 objavovanie vzájomných vzťahov a príčin prírodných, spoločenských 

a ďalších javov a dejov, 

 prechod od frontálneho vyučovania k aktivizujúcim metódam, 

 praktické cvičenia, 

 uplatňovanie základných myšlienkových operácií – porovnávanie, triedenie, 

analýza, syntéza, abstrakcia, 

 rozvíjanie schopností logického uvažovania, 

 riešenie problémov na základe kritického zhodnotenia informácií, 

 podpora netradičných spôsobov riešenia. 

3. Viesť žiakov k všestrannej, účinnej a otvorenej komunikácií 

 priestor pre stretávanie sa a komunikáciu rôznymi formami, 

 dodržiavanie etikety komunikácie, 

 základ pre hľadanie a objavovanie problému, 

 základ spolupráce a spoločného prežívania, 

 predpoklad sebapoznávania a vzťahu k iným, 

 práca v kolektíve. 

4. Rozvíjať u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy 

vlastné aj druhých 

 jasné pravidlá pre spolužitie v škole – práva, povinnosti, sankcie, 

 atmosféra demokracie a priateľstva, 

 kooperatívne učenie, spolupráca vo vyučovaní, 

 osobná zodpovednosť za výsledky spoločnej práce, 

 spolupráca s rodičmi a ďalšími partnermi. 
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5. Pripravovať žiakov k tomu, aby sa prejavovali ako samostatné, slobodné 

a zodpovedné osobnosti, uplatňovali svoje práva a plnili si svoje povinnosti 

 učiť sa samostatne rozhodovať a niesť dôsledky za svoje rozhodnutia, 

 demokraciu a slobodu nemeniť za anarchiu, 

 nutnosť dodržiavania mravných hodnôt a slušného jednania, 

 vhodnou formou presadzovať svoje záujmy, 

 učiť sa argumentovať. 

6. Vytvárať u žiakov potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, jednaní 

a prežívaní životných situácií, rozvíjať vnímavosť a citlivé vzťahy k ľuďom, 

svojmu prostrediu a k prírode 

 chápanie bohatstva a zložitosti citového života, rozvíjanie citovej otvorenosti 

voči podnetom z prostredia, v ktorom žijú, 

 orientácia vo vlastnom citovom živote a v citových vzťahoch, 

 učiť sa otvorene a kultivovanie prejavovať svoje city, 

 učiť sa ohľaduplnému a citlivému vzťahu k ľuďom, k prírode a ku kultúrnym 

a etickým hodnotám, 

 viesť k uvedomeniu citovej nezrelosti v období dospievania. 

7. Učiť žiakov aktívne rozvíjať a chrániť svoje fyzické, duševné a sociálne 

zdravie byť za ne zodpovedný 

 čistota prostredia školy,  

 vhodné hygienické zázemie, 

 vhodné prostredie – účelnosť, funkčnosť, bezpečie, 

 organizácia denného režimu v prospech žiakov /časová, obsahová/, 

 zdravý stravovací a pitný režim, 

 kompenzačné a hygienické prestávky v učení, 

 pohybové relaxačné prestávky, dostatočná ponuka pohybových aktivít pre 

každého, 

 škola bez fajčenia a drog, 

 dôsledná prevencia šikanovania a násilia, 

 vzťahy v škole – úcta, spolupatričnosť, uznanie. 

8. Viesť žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom, ich kultúram 

a duchovným hodnotám, učiť ich žiť spoločne s ostatnými ľuďmi 

 chápanie princípov a fungovanie demokracie v osobnom živote aj v škole 

a spoločnosti, 

 otvorenosť voči spolužiakom, solidarita, 

 rozvíjanie kritických postojov k negatívnym prejavom v škole aj v spoločnosti, 

 integrácia žiakov, vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť, 
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 uvažovanie v európskych a celosvetových súvislostiach, 

 rozvíjanie schopnosti empatie, 

 multikultúrna výchova – porozumenie odlišnému spôsobu života  ľudí z iných 

kultúr, 

 vytváranie podmienok pre adaptáciu žiakov z iných kultúrnych prostredí, 

 ohľadulplnosť voči starým a chorým ľuďom. 

9. Pomáhať žiakov poznávať a rozvíjať vlastné schopnosti v súlade s reálnymi 

možnosťami a uplatňovať ich spolu s osvojenými vedomosťami a zručnosťami 

pri rozhodovaní o vlastnej životnej a profesijnej orientácií 

 uplatňovanie sebahodnotenia žiakov, 

 harmonogram informačnej a poradenskej činnosti v oblasti profesijnej 

orientácie, 

 osvojovanie základných pracovných zručností a návykov, 

 výstupné hodnotenie žiakov. 

 

III.3.  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi 

potrebami 
 

Naša škola dáva možnosť vzdelávať sa všetkým žiakom bez rozdielu, teda aj 

žiakom, ktorí vyžadujú individuálnu integráciu (individuálne začlenenie) alebo majú 

rôzne špeciálnopedagogické potreby. V súčasnosti formou integrácie vzdelávame 

žiakov  na prvom, aj na druhom stupni. Týmto žiakom vytvárame primerané 

podmienky na výchovu a vzdelanie, ktoré im zabezpečia rovnocenný prístup 

k vzdelávaniu. 

 

Za žiaka so ŠVVP sa považuje:  

a) žiak so zdravotným znevýhodnením :  

- žiak so zdravotným postihnutím ( s mentálnym,  sluchovým, telesným, zrakovým  

postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými 

pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím) 

-   žiak chorý alebo zdravotne oslabený 

- žiak s vývinovými poruchami ( poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou 

učenia ) 

-  žiak s poruchou správania (narušením funkcií v emocionálnej alebo sociálnej 

oblasti) 

b) žiak so sociálne znevýhodneného prostredia (prostredie, ktoré vzhľadom na 

sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj 

schopností žiaka) 

c) žiak s nadaním ( s nadpriemernými schopnosťami v oblasti intelektovej, v oblasti 

umenia alebo športu) 
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Odborné personálne zabezpečenie 

 

Žiakom so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) zabezpečuje 

odborný servis školská špeciálna pedagogička zamestnaná na plný úväzok, sociálna 

pedagogička zamestnaná na polovičný úväzok . Pri riešení niektorých problémov 

spolupracuje aj výchovná poradkyňa. 

 

V starostlivosti špeciálneho pedagóga  sú prevažnej miere  deti s vývojovými  

poruchami učenia a správania. Špeciálny pedagóg sa zameriava na vyhľadávanie 

detí s ťažkosťami od prvého ročníka. V prípade zistenia príčin neúspechu, nasleduje 

podporný program zameraný na odstránenie príčin. Pokiaľ nedochádza k zlepšeniu, 

je navrhnuté vyšetrenie na odbornom pracovisku . Pre ďalší postup vzdelávania sú 

smerodajné výsledky vyšetrenia. Špeciálny pedagóg pracuje s deťmi väčšinou 

individuálne. S dieťaťom pracuje na podnet učiteľa , rodiča a na základe pozorovaní 

detí v triede. 

Sociálny pedagóg  je prvá pomoc na blízku dieťaťa v škole, keď sa objaví problém, 

jeho diagnostik a v rámci svojich kompetencií aj terapeut a vychovávateľ, tiež 

mediátor medzi jeho rodičmi a odborníkmi (psychológ, psychiater, pediater...), ale tak 

isto je jeho úlohou dlhodobým pôsobením predchádzať vznikom takýchto problémov 

(protidrogová prevencia, voľnočasové aktivity, komunitné sedenia v rámci voľnejších 

hodín). Rieši mnohé problémy od výchovných ťažkostí, nevhodné správanie v triede, 

emocionálne a sociálne problémy detí až po delikvenciu. S dieťaťom pracuje na 

podnet triedneho učiteľa, učiteľa, vychovávateľa, žiakov, zákonných zástupcov  alebo 

si jeho správanie a možné problémy všíma na skupinových sedeniach v triede. 

Odborná príprava pedagogických a odborných pracovníkov školy sa zabezpečuje 

prostredníctvom vzdelávacích programov a seminárov poskytovaných MPC 

v Trenčíne a poradenskými zariadeniami, prípadne inými inštitúciami. 

 

Materiálne zabezpečenie. 

 

Výchova a vzdelávanie týchto žiakov prebieha v bežnej triede spolu s ostatnými 

žiakmi. Školský špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg má vlastnú miestnosť  

zariadenú a vybavenú pre prácu s týmito žiakmi. K dispozícii je v miestnosti  počítač, 

výukové a nápravné CD programy. Miestnosť je vybavená reedukačnými, 

kompenzačnými pomôckami ( dyslektické, matematické tabuľky, doplňovacie 

cvičenia, pracovné listy na rozvoj grafomotoriky, myslenia a vnímania, pozornosti, 

cvičenia pre deti s vývinovými poruchami učenia –  názorné pomôcky, písacie 

potreby, špeciálne zošity ). 
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V špeciálnej učebni sa nachádza aj príručná detská knižnica, kde si majú deti 

možnosť zapožičať knihy. 

 

Poradenstvo a spolupráca s rodičmi  

 

Komunikácia s rodičmi a vzájomná výmena informácií má pozitívny vplyv na 

výchovno-vzdelávacie výsledky zdravotne znevýhodnených žiakov. Je preto v 

záujme školy nadviazať spoluprácu s rodičmi a podporovať ich angažovanosť pri 

plnení výchovno-vzdelávacieho programu. 

Rodičia majú možnosť využívať individuálne konzultačné hodiny odborných 

zamestnancov školy (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg). 

 

Spolupráca s inými odborníkmi  

 

Pri výchove a vzdelávani týchto žiakov spolupracujeme s týmito  zariadeniami: 

-  Centrum pedagogicko-psychologickeho poradenstva a prevencie, Trenčín 

-  Centrum špeciálno pedagogického poradenstva, Trenčín 

-  Detské integračné centrum Trnava 

-  Autistické centrum Andreas , Bratislava 

-  Centrum detskej reči, Trnava 

-  iné odborné pracoviská /detský neurológ,  pedopsychiater, detský logopéd) 

-  Okresný úrad práce a sociálnych vecí , oddelenie sociálno-právnej prevencie, 

Trenčín 

 

Žiak so zdravotným znevýhodnením. 

 

V podmienkach našej školy sa vzdelávajú hlavne žiaci s vývinovými poruchami 

učenia a správania, žiaci s ľahšou formou telesného a zrakového postihnutia, žiaci 

s pervazívnymi vývinovými poruchami, zdravotne oslabení. Škola je ochotná a 

otvorená podať pomocnú ruku aj ostatným žiakom so ŠVVP. Škola je schopná 

zabezpečiť vzdelávanie v posunkovom jazyku pre sluchovo postihnuté deti. Jediným 

obmedzením na našej škole je prijatie dieťaťa s ťažším telesným  postihnutím,  

pretože  budova  -   nemá vonkajší  ani  vnútorný  bezbariérový  prístup 

(schodiskový výťah).  

Naša škola využíva jednu z možných foriem školskej integrácie a to individuálnu 

integráciu (individuálne začlenenie) v bežnej triede ZŠ, kedy je žiak so ŠVVP 

začlenený medzi ostatných žiakov bežnej triedy a poskytuje sa mu  

špeciálnopedagogický servis, založený na špecifických potrebách jednotlivých 

postihnutí. Za integrovaného žiaka je možné považovať žiaka, výlučne na základe 

písomného vyjadrenia poradenského zariadenia, vyplývajúceho z odbornej 

psychologickej a špeciálno – pedagogickej diagnostiky.  
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Integrovaný žiak je v  triede vzdelávaný podľa individuálno výchovno-vzdelávacieho 

programu, pričom učebné osnovy a výchovné postupy sú prispôsobené jeho 

vzdelávacím potrebám.  

 

Individuálny vzdelávací program individuálne integrovaného žiaka ( IVVP ). 

 

IVVP je súčasťou povinnej dokumentácie individuálne začleneného žiaka v bežnej 

triede ZŠ. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa 

špeciálnych výchovno- vzdelávacích potrieb a individuálneho tempa. IVVP sa v 

priebehu školského roka môže upravovať a dopĺňať podľa aktuálnych výchovno-

vzdelávacích potrieb žiaka. Úpravy výchovno-vzdelávacieho programu sú výsledkom 

odborných konzultácií všetkých zainteresovaných odborníkov a oboznamuje sa s 

nimi aj zákonný zástupca žiaka. 

IVVP vypracuje  triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom, podľa potreby 

aj s poradenským zariadením. Ak je individuálne začlenenému žiakovi potrebné 

prispôsobiť obsah a formu vzdelávania v jednom alebo viacerých vyučovacích 

predmetoch, vyučujúci daného predmetu v spolupráci so špeciálnym pedagógom 

vypracuje ako súčasť IVVP úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu. IVVP 

musí byť podpísaný riaditeľom školy, triednym učiteľom, vyučujúcimi jednotlivých 

predmetov, špeciálnym pedagógom, sociálnym pedagógom, zákonným zástupcom 

žiaka. 

 

IVVP obsahuje: 

-  základné informácie o žiakovi  

-  požiadavky na úpravu prostredia triedy 

-  modifikácia učebného plánu a učebných osnov 

- aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov ,  špecifické postupy hodnotenia 

učebných   

  výsledkov žiaka 

-  špecifiká organizácie a foriem vzdelávania 

-  požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných 

pomôcok,    

  zabezpečenie servisu odborníkov 

 

Pedagogické zásady práce pri práci so žiakmi so ŠVVP 

 

-  rešpektovanie zvláštností a možností žiaka 

-  informovanosť všetkých pedagógov o probléme žiaka s dôrazom na mlčanlivosť 

   o informáciách zistených pri výkone povolania 

-  oboznámenie všetkých pedagógov so spôsobmi vzdelávania, hodnotenia žiaka   

   a možnosťami úľav 

-  oboznámenie spolužiakov s rozdielnym spôsobom hodnotenia žiaka 
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-  skoré poskytnutie špeciálnej pomoci /od začiatku prvého a priebežne, čím skôr, 

tým lepšie/ 

-  dodržiavanie jednotlivých vývojových etáp 

-  vytváranie optimálneho pracovného prostredia, priateľskej atmosféry 

-  zabezpečenie kompenzačných a didaktických pomôcok 

-  využívanie špeciálnych metód a foriem práce odporučených odborným 

pracovníkom 

-  dodržiavanie zásady všestrannosti /dieťa musí mať možnosť kompenzovať svoje 

   znevýhodnenie inými činnosťami, v ktorých je úspešnejšie/ 

-  dodržiavanie zásady sústavnosti 

-  stanovenie si reálnych cieľov, postupné zvyšovanie nárokov 

-  podporovanie snahy žiaka, aj pri najmenšom zlepšení výkonu udeľovať pochvaly, 

    neporovnávať s ostatnými 

-  zaraďovanie častých prestávok, striedanie pracovného tempa a pracovných 

činností podľa 

   odporúčania PPP 

 

 

 

 

Špecifiká hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov so  ŠVVP 

 

Pri hodnotení učebných výsledkov učiteľ rešpektuje psychický a fyzický zdravotný 

stav žiaka, druh a stupeň postihnutia, ak má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka 

v príslušnom predmete. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a 

primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, 

individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po 

ukončení povinnej školskej dochádzky.  

Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní podľa Metodického pokynu č.22/2011 –  na 

hodnotenie žiakov základných škôl, príloha č.2. 

 

 

 

Výchova a vzdelávanie žiakov s vývinovými poruchami učenia ( VPU ) 

 

 

 

Táto skupina žiakov je v našej škole najviac zastúpená. Najčastejšie sa vyskytujúce 

poruchy sú dyslexia – porucha čítania, dysgrafia – porucha  písania, dysortografia – 

porucha pravopisu, dyskalkúlia – porucha matematických schopností. Väčšinou sa 

nejedná o jeden druh poruchy, príznaky sa vzájomne prelínajú a v priebehu trvania 

vykazujú rôznu intenzitu. S týmito  deťmi  pracuje  školský  špeciálny  pedagóg  

individuálne alebo v malých skupinách 
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(2-3deti). Žiaci sa v pravidelných časových intervaloch stretávajú so školským 

špeciálnym pedagógom, ktorý sleduje ich vývin a podľa potreby im poskytuje 

špeciálno-pedagogickú pomoc. 

 

Výchova a vzdelávanie žiakov s poruchami správania 

 

V menšom počte je v našej škole zastúpená aj táto skupina žiakov. Medzi 

najčastejšie poruchy správania, ktoré sú diagnostikované u žiakov našej školy patrí: 

porucha pozornosti - je vývinová porucha charakteristická neprimeraným stupňom 

pozornosti, porucha pozornosti s hyperaktivitou - je vývinová porucha 

charakteristická veku dieťaťa neprimeraným stupňom pozornosti, hyperaktivity a 

impulzivity. S takýmito žiakmi sa pracuje hlavne v bežnej triede, dôležitá je 

spolupráca triedneho učiteľa a rodiča, prípadne ostatných odborných pracovníkov 

školy, časté zmeny činností, neustále opakovanie a utvrdzovanie učiva. Vo 

výchovno-vzdelávacom procese žiaka sa kladie zvýšený dôraz na individuálny 

prístup s ohľadom na špecifické výchovno-vzdelávacie potreby žiaka. Základom je 

nadviazanie pozitívneho emocionálneho kontaktu a porozumenia medzi učiteľom a 

žiakom.  

 

 

Výchova a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 

Detí z rodinného prostredia s nízkym sociálnym a ekonomickým postavením sa 

vyskytujú na našej škole v minimálnej miere.  

Pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia škola spolupracuje so zriaďovateľom, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

a ďalšími dotknutými subjektmi. Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia sa 

poskytujú výhody, ktoré umožňuje náš sociálny systém ( školské pomôcky, strava) 

podľa platných zákonov. Škola úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami . 

 

Žiak s nadaním 

 

Naša škola je zameraná na rozvíjanie jazykového nadania žiakov. Pri práci s 

nadanými žiakmi využíva škola najmä individuálny prístup, diferencovanú prácu na 

vyučovacej hodine, širším zapájaním do mimoškolských aktivít, záujmovým 

vzdelávaním, predmetovými súťažami. 

 

Ak si rozvoj nadania žiaka bežnej triedy vyžaduje vytvoriť mu na vzdelávanie 

špeciálne podmienky, jedná sa o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, čo musí byť potvrdené odborným vyšetrením. Zaradenie takéhoto žiaka 

do programu pre nadaných žiakov je možné iba s informovaným súhlasom jeho 

zákonného zástupcu. Pre integrovaného nadaného žiaka je treba vypracovať 
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individuálny výchovno-vzdelávací program. Túto formu integrácie na škole 

nevyužívame. 

 

III.4. Začlenenie prierezových tém  

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 

(spôsobilostí) žiakov. Prierezové témy realizujeme viacerými formami – ako 

integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných učebných 

predmetov, formou projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú pridelené téme) alebo 

ako účelové cvičenia a didaktické hry. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti 

prierezovej tematiky je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. 

Štátny vzdelávací program zavádza do vyučovacieho procesu tieto prierezové témy: 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA, MEDIÁLNA VÝCHOVA, OSOBNOSTNÝ A 

SOCIÁLNY ROZVOJ, ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, DOPRAVNÁ VÝCHOVA, 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA, REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ 

KULTÚRA, VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU. 

 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA 
 
Žiaci prvého stupňa Základných škôl, tak ako zvyšok populácie, sú denne 

účastníkmi cestnej premávky. Stávajú sa jej súčasťou ako chodci, kolobežkári, 

korčuliari na kolieskových korčuliach, cyklisti, či ako cestujúci v hromadnej, alebo 

osobnej doprave. Vzhľadom na stúpajúcu tendenciu dopravných nehôd, ktorými sú 

účastníci aj deti mladšieho i staršieho školského veku. Jednou z foriem prevencie i 

znalosti dopravných predpisov a bezpečného správania sa v rôznych dopravných 

situáciách je aj výučba dopravnej výchovy na základných školách. Základné 

vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych 

dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. Realizácia 

učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy. 

 

Ciele prierezovej témy 

 

V predmete Dopravná výchova získavajú žiaci základné elementárne poznatky, 

zručnosti, návyky a postoje v pravidlách cestnej premávky ako chodci, ale ako aj 

cyklisti, či kolobežkári. Chôdza po ceste, po chodníku, cez križovatku, priechod pre 

chodcov, po krajnici, prechádzanie cez cestu mimo priechodu, samostatne aj 
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skupina, správne oblečený a označený, znalosti dopravného značenia, ako aj jazda 

na bicykli, kolobežke sa rozčleňuje a u žiakov zdokonaľuje v každom ročníku 

primárneho vzdelávania. Dôraz sa kladie na ciele dopravnej výchovy v jednotlivých 

ročníkoch primárneho vzdelávania, ktoré zahŕňajú všetky stránky všestranného 

rozvoja osobnosti žiaka, teda oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú. Ciele 

výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v primárnom vzdelávaní podľa ISCED 1 

zahŕňajú:  

 

 Osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke ako chodec 

a cestujúci.  

 Pochopiť význam dopravných značiek a signalizačných zariadení.  

 Naučiť sa pozorovať okolie a vyhodnocovať dopravné situácie z hľadiska 

bezpečnosti.  

 Pochopiť funkciu dopravných prostriedkov v živote človeka.  

 Pochopiť funkcie 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. 

 

 

Z týchto cieľov vychádza aj obsahový a výkonový štandard dopravnej výchovy. 

Tieto v sebe zahŕňajú:  

1. Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky  

Chôdza po ceste – po pravej strane chodníka, vyhýbanie sa vpravo, prechádzanie 

vľavo, stále sledovanie premávky, bezpečné oblečenie na ceste - potreba ,,byť 

videný“, prechádzanie cesty - dobrý výhľad na obe strany, neustále sledovať 

vozovku  
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Cestujúci a spolujazdec - správanie pri čakaní, nastupovaní, jazde, a vystupovaní, 

správanie sa pri jazde automobilom, používanie detských zádržných systémov, 

otváranie okien, zákaz vyhadzovania predmetov Bezpečné miesta pre hry  

Základné podmienky pre jazdu na bicykli v cestnej premávke - bezpečné oblečenie, 

potrebné schopnosti, znalosti a zručnosti, jazda v obytnej zóne  

Dopravné nehody 

 

2. Dopravné značky  

Zákazové  

- Zákaz vjazdu všetkých vozidiel  

- Zákaz vstupu chodcov  

Príkazové  

- Chodník pre chodcov  

- Chodník pre chodcov a cyklistov  

Informatívne  

- Priechod pre chodcov(zvislé i vodorovné)  

- Obec  

- Koniec obce  

- Nemocnica  

- Telefón  

- Prvá pomoc  

- Diaľnica  

- Hlavná cesta  

- Obytná zóna  

Svetelné signalizačné zariadenia 

 

3. Špeciálny praktický výcvik  

Chôdza po pravej strane chodníka, stretávanie sa chodcov, obchádzanie 

pomaly idúcich chodcov alebo prekážky.  

Prechádzanie vozovky.  

Pozorovanie dopravných značiek.  

Používanie zmyslových orgánov v cestnej premávke.  

Správne nastupovanie a vystupovanie s osobného motorového vozidla, 

pozorovanie okolia z hľadiska bezpečnosti.  

Pozorovanie situácií v cestnej premávke. 

 

4. Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi a jazde v cestnej 

premávke 

Vedieť si určiť cieľ svojej cesty a zvoliť čo najbezpečnejšiu cestu(najkratšia nie je 

vždy najbezpečnejšia).                          

Vedieť zvoliť bezpečné miesto pre prechádzanie cez vozovku.  

Poznať význam pestrých farieb v cestnej premávke, nosiť pestré oblečenie, 

význam odrazoviek. 
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Úlohou dopravnej výchovy je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej 

premávke ako chodcov alebo cyklistov, pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt 

výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Ciele výchovy k bezpečnosti v 

cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, 

ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. 

 

Hlavné ciele pre primárne vzdelávanie: 

 Pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

 Formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke. 

 Osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

 Naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska 

bezpečnosti a aplikovať  návyky bezpečného správania sa v cestnej 

premávke v praktickom živote. 

 Zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli. 

 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. 

 

Témy DAV Predmety, kde je možné témy 

aplikovať 

Morálna a právna zodpovednosť účastníkov 

cestnej premávky 
VLA, ETV 

Ohľaduplnosť účastníkov cestnej premávky VLA, ETV 

Bezpečné správanie sa účastníkov cestnej 

premávky (chodec, cyklista, korčuliar,..) 
VLA, PVC, ETV 

Schopnosť orientovať sa v krízových, 

nebezpečných situáciách 
ETV 

Zásady činnosti pri dopravnej nehode VLA, ETV 

Poskytnutie prvej pomoci – povinnosť 

každého občana 
PDA, ETV 

 

Výchova a vzdelávanie v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných 

komunikáciách a realizácia praktického výcviku žiakov ZŠ na detskom dopravnom 

ihrisku (DDI) sa tak stáva veľmi dôležitou súčasťou výchovy a vzdelávania v ZŠ. 
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Realizácia prierezovej témy 

Prierezová tematika sa realizuje ako súčasť predmetov a v špecializovaných kurzoch 

počas alebo na konci školského roka na prenosnom DDI v areáli školy. 

 

1.a 2. ročník  

Počet vyučovacích hodín: 1 hodina dopravnej výchovy a 2-3 hodiny praktického 

výcviku žiakov v školskom roku. Pri praktickom precvičovaní získaných vedomostí 

a stimulovaných situácií na DDI je vhodné zabezpečiť prítomnosť dopravného 

policajta. 

Obsah dopravnej výchovy tvoria základné pravidlá cestnej premávky pre chodcov 

v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva 

zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Praktické precvičovanie v 1. ročníku získaných vedomostí v simulovanej 

situácií na DDI v roli chodcov: 

- nácvik ako byť videný (deti sú menšie ako dospelí) 

- nácvik bezpečnej vzdialenosti od prichádzajúceho vozidla 

- nácvik zorientovania sa v dopravnej situácií 

- chôdza po chodníku, chôdza po ceste 

- prechádzanie cez cestu na priechode pre chodcov/mimo priechodu 

- prechádzanie cez cestu na križovatke s prevádzkou riadenou svetelnými 

signálmi alebo pokynmi policajta 

- prechádzanie cez cestu na križovatke s neriadenou prevádzkou 

 

Praktické precvičovanie v 2. ročníku získaných vedomostí v simulovanej 

situácií na DDI v roli chodcov a pasažierov: 

- nácvik primeraného a bezpečného správania (pripútanie, resp. sedačka 

a podobne) 

- nácvik vystupovania z auta a autobusu 

- chôdza po chodníku, chôdza po ceste 

- prechádzanie cez cestu na križovatke s prevádzkou riadenou svetelnými 

signálmi alebo pokynmi policajta 

- prechádzanie cez cestu na križovatke s neriadenou prevádzkou 

 

3.ročník  

Počet vyučovacích hodín: 1 hodina dopravnej výchovy a 2-3 hodiny praktického 

výcviku žiakov v školskom roku. Pri praktickom precvičovaní získaných 

vedomostí a stimulovaných situácií na DDI je vhodné zabezpečiť prítomnosť 

dopravného policajta pri špecifikovaných nácvikoch dopravných situácií. 

Poskytované informácie odporúčame rozšíriť o základné informácie o činnosti 

Policajného zboru a jej príslušníkov pri vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou 

a plynulosťou cestnej premávky a konaní, o dopravných nehodách s praktickým 
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nácvikom výkonu oprávnenia policajta (kontrola osôb, zastavovanie vozidiel). 

Vhodnou formou by mohla byť beseda s policajtom. 

 

Praktické precvičovanie získaných vedomostí v simulovanej situácii na 

DDI v roli cyklistov: 

- používanie ochrannej prilby a jej význam 

- základné prvky techniky jazdy na bicykli 

- nácvik zručnej jazdy na bicykli 

- nácvik primeraného odstupu od vozidiel (najmä pri odbočovaní vozidiel) 

- nácvik „slepého uhla“ (vodič nevidí všetko okolo vozidla) 

 

4.ročník 

Počet vyučovacích hodín: 1 hodina dopravnej výchovy a 2-3 hodiny praktického 

výcviku žiakov v školskom roku. Pri praktickom precvičovaní získaných 

vedomostí a stimulovaných situácií na DDI je vhodné zabezpečiť prítomnosť 

dopravného policajta pri špecifikovaných nácvikoch dopravných situácií. 

Obsah dopravnej výchovy vo 4.ročníku ZŠ je zameraný na oboznámenie sa 

s bicyklom. Technická časť vybavenia bicyklov a podmienky prevádzky na 

pozemných komunikáciách. 

 

 Praktické precvičovanie získaných vedomostí v simulovanej situácii na 

DDI. Bezpečný šport na kolesách: 

- vychádzanie od pravého okraja vozovky, jazda pri pravom okraji vozovky, 

postupné zastavenie pri pravom okraji vozovky, vchádzanie na vozovku 

z miesta ležiaceho mimo cesty 

- jazda v obojsmernej premávke 

- obchádzanie prekážky 

- prechádzanie nebezpečných miest a úsekov 

- predchádzanie vozidiel 

- jazda v skupine 

- jazda cez križovatku s riadenou prevádzkou – vyznačenú dopravnými 

značkami 

-  jazda cez križovatku s cestami rozlíšenými dopravnými značkami na 

hlavnú a vedľajšiu 

- jazda cez križovatku ciest nerozlíšených dopravnými značkami 

- odbočovanie vpravo/vľavo 

- jazda v kruhovom objazde 

- minimálna inštruktáž bezpečnej výbavy a oblečenia na bicykel, korčule, 

skateboard 

- jazda zručnosti cez malé prekážky 

- ukážka bezpečnej jazdy 

 

Organizácia výcviku na DDI 
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(1) Praktický výcvik žiakov ZŠ na DDI sa realizuje podľa tematického plánu, 

ktorý zabezpečí prevádzkovateľ DDI. 

(2) Súvislá výcviková hodina trvá 45 minút. V skupine je najviac 25 žiakov. 

(3) Výučba a praktický výcvik žiakov ZŠ na DDI sa zameriava predovšetkým 

na: 

a) vekovú skupinu chodcov (žiaci 1.-3.ročníka ZŠ) 

b) a skupinu začínajúcich cyklistov (žiaci 4.ročníka ZŠ) 

(4) Výcvik na DDI môžu viesť len  a náležite pripravený učiteľ, ktorý žiakov na 

DDI sprevádza a odborný pracovník zabezpečený prevádzkovateľom DDI. 

Obaja spravidla po vzájomnej dohode obsahovo a metodicky spolupracujú. 

(5) Za obsah a kvalitu výcviku na DDI v rámci povinného vyučovania 

a plánovaných výchovných činností a bezpečnosť žiakov zodpovedá 

príslušný učiteľ a odborný pracovník DDI zabezpečujúci praktický výcvik 

v zmysle tematického plánu. 

 
 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 
 

Média predstavujú hlavný faktor, ktorý vplýva na vývin osobnosti a socializáciu 

detí a mladých ľudí. Médiá sú integrálnou súčasťou každodenného života žiakov, 

pričom výrazne ovplyvňujú ich správanie, utváranie hodnôt a životný štýl. Hlavným 

cieľom prierezovej témy Mediálna výchova je rozvoj ( postupné zvyšovanie úrovne) 

mediálnej gramotnosti žiakov – schopnosti kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť 

a komunikovať  širokú škálu mediálnych obsahov a zmysluplne využívať médiá.  Na 

druhom stupni základnej školy je dôležité, aby sa žiaci na veku primeranej úrovni 

postupne dokázali orientovať v mediálnom svete a osvojili si stratégie bezpečného 

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

myslenia, vhodnou metódou je spoločné skúmanie, analyzovanie a samostatné 

rozmýšľanie, pričom sa vychádza z konkrétnej reality žiakov v triede.  

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

- Uvedomil význam médií a ich vplyv vo svojom živote  a spoločnosti 

- Nadobudol základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá 

využíval zmysluplne 

- Pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a produktov 

- Získal kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal 

mediálne spracovanú realitu 

- Osvojil so zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie 

vlastných mediálnych produktov  

 
1. Téma: Médiá a mediálna komunikácia 

 
1.1 Televízia 
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1.2 Internet 
1.3 Reklama 

 
Odporúčaná vzdelávacia oblasť / vyučovací predmet: 
Jazyk a komunikácia / Slovenský jazyk a literatúra 
Kultúra a umenie / Výtvarná výchova 
Človek a hodnoty/ Etická výchova 
 
Žiak dokáže: 
 
- identifikovať základné druhy médií s ktorými prichádza do kontaktu počas osobnej 
histórie a   počas každodenného života, 
- rozpoznať, čo je médium a čo masmédium, 
- charakterizovať jednotlivé druhy médií, 
- popísať, do ktorých oblastí života médiá vstupujú a ako nás môžu formovať, 
- pochopiť, ako médiá ovplyvňujú každodenný život (individuálny, rodinný, 
spoločenský,...), 
- uvedomiť si vplyv médií na štrukturovanie a usporiadanie denných aktivít a celého 
dňa. 

 
2. Téma: Čo je reklama? 

 
      2.1 Vplyv reklamy na náš život 
      2.2 Reklama všade okolo nás 
 
Odporúčaná vzdelávacia oblasť / vyučovací predmet: 
Jazyk a komunikácia / Slovenský jazyk a literatúra 
Kultúra a umenie / Výtvarná výchova 
Človek a hodnoty/ Etická výchova 
  
Žiak dokáže: 
 
- charakterizovať čo je reklama, 
- rozoznať ( na príkladoch) základné druhy reklamy, 
- sformulovať krátky reklamný text, 
- posúdiť hodnovernosť reklamy - uvedomiť si akým spôsobom je reklama v médiách 
zastúpená      a pochopiť jej ciele, 
- vytvoriť jednoduchý reklamný produkt ( plagát, leták...), 
- zadefinovať pojem plagát, pozná jeho využitie. 
 

3. Téma: Môj obľúbený hrdina 
 

3.1 Kto je mediálny hrdina? 
3.2 Vplyv mediálnych hrdinov na jednotlivca 

 
 Odporúčaná vzdelávacia oblasť / vyučovací predmet: 
 Jazyk a komunikácia / Slovenský jazyk a literature 
 Človek a hodnoty/ Etická výchova 
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 Žiak dokáže:  
 
- definovať pojem hrdina, 
- rozlíšiť podstatné znaky hrdinu, 
- žiak dokáže odlíšiť skutočnú a filmovú realitu (mediálne prezentovaného hrdinu od 
reálneho). 
 

4. Téma: Ja a počítač ( internet ) 
 

4.1 Voľný čas a internet 
4.2 Sociálne siete a ich vplyv na jednotlivca 
4.3 Kyberšikana 

 
 

Odporúčaná vzdelávacia oblasť / vyučovací predmet: 
Matematika a práca s informáciami / Informatická výchova 
Jazyk a komunikácia / Slovenský jazyk a literatúra 
Kultúra a umenie / Výtvarná výchova 
 
Žiak dokáže: 
- charakterizovať internet, 
- pochopiť využitie internetu pri učení sa, ale aj ako zdroja zábavy, rozpoznať vhodné 
detské webové stránky – vzdelávacie, zábavné, náučné, 
- pochopiť, že používanie IKT si  vyžaduje kritický a hodnotiaci postoj k dostupným           
informáciám, 
- ovládať zásady správania sa v prostredí internetu, sociálnych sietí a dokázať sa 
bezpečne správať vo virtuálnom svete  – rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú, 
- vytvoriť jednoduchý multimediálny projekt (pozvánku, oznam, plagát, príbeh, 
reklamu ) 
 

Prierezové témy budú súčasťou vzdelávacieho obsahu jednotlivých vzdelávacích 

oblastí, cez ktoré sa prelínajú, ale budú realizované aj formou projektu alebo ako 

účelové cvičenia a didaktické hry. 

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ                      

   Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR) sa prelína celým 

vzdelávaním. Je integrovanou súčasťou jednotlivých predmetov. Jej cieľom je 

prispieť ku komplexnému osobnostnému rastu žiaka a rozvoju jeho životných 

zručností. Uplatňovaním tejto prierezovej témy sa vytvára prostredie pre podporu 

individuality a zdravé ho sebavedomia žiaka na jednej strane a rozvoj zmyslu pre 

spoločnosť založenej na rovnosti a tolerancii na druhej strane. 

 

Charakteristika prierezovej témy:  
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Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, 

poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen 

študijný (akademický) rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych 

spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú. Prierezová téma 

Osobnostný a sociálny rozvoj v základnom vzdelávaní kladie dôraz na formatívne 

prvky, orientuje sa na subjekt i objekt, je praktická a má využitie v bežnom živote. 

Reflektuje osobnosť žiaka, jeho individuálne potreby a zvláštnosti. Jeho zmyslom je 

pomáhať každému žiakovi utvárať praktické životné spôsobilosti/zručnosti. 

Špecifikom prierezovej témy Osobnostný a sociálny rozvoj je, že učivom sa stáva 

sám žiak, stáva sa ním konkrétna žiakova skupina a stávajú sa ním situácie bežného 

života. Jej zmyslom je pomáhať každému žiakovi hľadať vlastnú cestu k životnej 

spokojnosti založenej na dobrých vzťahoch k sebe samému i k ľuďom a k svetu. 

 

Ciele prierezovej témy: 

- porozumenie sebe a iným 

- získavanie pozitívneho postoja k sebe a druhým 

- zvládanie vlastného správania 

- formovanie dobrých medziľudských vzťahov v triede i mimo nej 

- rozvíjanie základných zručností komunikácie a vzájomnej spolupráce 

- získanie základných sociálnych zručnosti pre riešenie rôznych situácií 

- akceptácia rôznych typov ľudí, názorov, prístupov k riešeniu problémov 

- uplatňovanie základných princípov zdravého životného štýlu a nerizikového 

správania v každodennom živote 

 

 

Metódy realizácie: 

 

Odporúčajú sa najmä participatívne vyučovacie metódy: 

- projektová 

- kooperatívna  

- problémová 

Môžu sa napríklad realizovať prostredníctvom modelových situácií, diskusií, hier 

a iných interaktívnych metód, pričom pedagógovia môžu využívať i pomoc iných 

odborníkov. 

Kľúčovým výchovno-vzdelávacím momentom je rozvíjanie osobnostných a 

sociálnych kompetencií žiakov, tzn. že „učivom“ je tu samotný žiak, resp. skupina 

žiakov (trieda) a interakcie medzi nimi v bežných každodenných situáciách. Tento 

fakt si vyžaduje od pedagóga cielený a citlivý prístup, vysokú dávku empatie a 

trpezlivosti. 

 

Integrácia prierezovej témy OSR do vybraných vzdelávacích oblastí: 
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Jazyk a komunikácia: rozvoj sociálnych zručností v oblasti komunikácie, verbálna a 

neverbálna komunikácia, komunikácia v každodennom živote, prezentácia 

Človek a spoločnosť: vnímanie samého seba, sebapoznanie, sebareflexia, 

sebarozvoj, sebamotivácia, autoregulácia, psychohygiena ,jedinec a skupina, jedinec 

a spoločnosť, komunikácia a medziľudské vzťahy, vzťah ku spoločnosti, zásady 

ľudského spolužitia, jedinec a problémy spoločnosti (napr. ľudia v núdzi), sociálna 

spravodlivosť, sociálno-patologické javy v spoločnosti 

Človek a hodnoty: moje predstavy o hodnotách (dôležité. menej dôležité, 

nebezpečné pre mňa), ja a predsudky, podobnosti a odlišnosti ľudí, vzťahy medzi 

nimi, ja a moje potreby v rámci spoločnosti, môj vzťah k štúdiu, práca ako hodnota, 

plánovanie realistických cieľov, moje vlastné práva, moja spotreba (hospodárenie s 

peniazmi), svet práce a povolaní 

Zdravie a pohyb: zdravý životný štýl, psychohygiena, odolnosť voči záťažovým 

situáciám 

 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 

S aktuálnou realitou celosvetovej globálnej spoločnosti a s multikultúrnym 

charakterom slovenskej spoločnosti sa spájajú riziká predsudkov a stereotypov, ktoré 

sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie. Žiaci sú 

každodenne vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a dostávajú sa do kontaktu s 

príslušníkmi rôznych kultúr. Prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných 

kultúr, histórie, zvykov a tradícií sa žiaci naučia rešpektovať tieto kultúry ako 

rovnocenné a s ich príslušníkmi dokážu konštruktívne komunikovať a spolupracovať. 

Pri realizácii tejto témy treba využívať také didaktické postupy a metódy, ktoré neučia 

stierať medzikultúrne rozdiely, ale pochopiť ich, akceptovať ich a tiež rešpektovať 

ľudské práva. 

S prierezovou témou Multikultúrna výchova úzko súvisí regionálna výchova a 

tradičná ľudová kultúra, ktorá sa vo svojom obsahu ešte hlbšie zaoberá živým a 

hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Poznanie 

tradícií je základom kultúrnej identity. Spoznávaním svojho regiónu, jeho kultúrneho a 

prírodného bohatstva sa prispieva u žiakov k formovaniu ich historického vedomia. 

Vhodnými formami na uplatnenie týchto tém sú projekty, exkurzie, tematické 

vychádzky v regióne a pod. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra sa môže 

realizovať ako súčasť učebných predmetov – výtvarná výchova, hudobná výchova a 

etická výchova, dejepis a geografia alebo ďalšie. 
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Ciele prierezovej témy 

Vychádzajú z neopakovateľnej hodnoty ľudského života, z hodnoty komunity ako 

prirodzeného prostredia pre človeka, z rešpektu voči individuálnym potrebám človeka 

a z faktu rovnosti ľudí pred platnými zákonmi. 

Hlavné ciele pre primárne vzdelávanie:  

• Viesť žiakov ku kultúrnemu sebauvedomeniu, k vnímaniu vlastných emocionálnych 

a sociálnych väzieb na kultúru blízkeho i vzdialenejšieho okolia. 

• Podporovať ich sebavedomie a uplatnenie v skupine, motivovať k tvorivosti v 

interakcii s druhými ľuďmi, hlavne so slabšími a znevýhodnenými. 

• Poskytovať dostatok podnetov pre zažitie mnohorakosti sveta. 

• Podnecovať zvedavosť a záujem o okolie.  

• Viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti.   

• Podnecovať a rozvíjať u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr, ale 

súčasne zachovávať ich povedomie príslušnosti k vlastnej kultúre.  

• Rozvíjať schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou, schopnosť komunikovať a 

spolupracovať s nositeľmi iných kultúr v bezpečnom prostredí. 

Multikultúrna výchova v primárnom vzdelávaní rozvíja hlavne kultúrne kompetencie, 

osobné, sociálne a komunikačné kompetencie žiakov. 

Pre multikultúrnu výchovu sú vhodné hlavne zážitkové, skúsenostné metódy 

vyučovania, aby škola prehlbovala skúsenosti s kultúrnou rôznorodosťou. V 

primárnom vzdelávaní rozvíja multikultúrna výchova všeobecnú otvorenosť detí voči 

odlišnému vnímaniu sveta. Kladie aj základy pre budúce samostatné kritické 

myslenie žiakov. 

 

Hlavné ciele pre nižšie sekundárne vzdelávanie:  

•Viesť žiakov ku kultúrnej sebareflexii. 

• Viesť žiakov k rešpektovaniu kultúrnej rozmanitosti blízkeho okolia.  

• Viesť žiakov k spolupráci s príslušníkmi iných kultúr.  

• Rozvinúť uvedomelú reflexiu vlastnej kultúrnej identity.  

• Prehĺbiť analytické schopnosti v myslení o kultúre.  

• Rozvinúť schopnosti analyzovať a triediť informácie o kultúrach. 
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• Rozvinúť argumentáciu pri prezentácii vlastných názorov a postojov.  

• Vybudovať schopnosť odhaľovať základné stereotypy a predsudky.  

• Prehĺbiť poznanie kultúr blízkeho okolia.  

• Kultivovať formy a spôsoby komunikácie, formy a spôsoby sebavyjadrenia.  

• Vybudovať reflexiu medziľudských vzťahov.  

• Podnietiť snahu o korektné vzťahy s blízkym okolím.  

• Rozvinúť základy medzikultúrnej tolerancie.  

• Motivovať pre spoluprácu s ľuďmi z iných sociálnych skupín. 

Všeobecným cieľom multikultúrnej výchovy v nižšom sekundárnom vzdelávaní je 

rozvinúť u žiakov uvedomelú kultúrnu sebareflexiu, podporovať ich rešpekt k 

príslušníkom iných kultúr a tak budovať základy pre uvedomelú medzikultúrnu 

spoluprácu v budúcnosti. 

V rámci multikultúrnej výchovy žiaci spoznávajú, prijímajú a akceptujú prvky iných 

kultúr. Vytvárajú si zdravé povedomie, bez stereotypov o iných národoch a kultúrach, 

ktoré sa učia rešpektovať. Žiaci vnímajú rozmanitosť sveta v regionálnom, štátnom i 

celosvetovom merítku.  

Vhodné sú hlavne zážitkové, skúsenostné metódy vyučovania, aby škola prehlbovala 

skúsenosti s kultúrnou rôznorodosťou. V nižšom sekundárnom vzdelávaní rozvíja 

multikultúrna výchova povedomie žiakov o vlastnej identite, ako aj všeobecnú 

otvorenosť voči odlišnému vnímaniu sveta. Vytvára základy pre samostatné kritické 

myslenie žiakov. Rozvíja kultúrne kompetencie, osobné, sociálne a komunikačné 

kompetencie žiakov. 

 

Charakteristika vzdelávacích oblastí z hľadiska multikultúrnej výchovy – hlavné 

ciele: 

Pre multikultúrnu výchovu v nižšom sekundárnom stupni je vhodných päť 

vzdelávacích oblastí: Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, 

Človek a hodnoty, Umenie a kultúra. 

Jazyk a komunikácia 

- Rozvíjať u žiakov schopnosti pre adekvátne vyjadrenie obsahov svojej mysle. 

- Rozvíjať schopnosti žiakov pre variabilné vyjadrovanie svojich pocitov a myšlienok.  

- Motivovať žiakov k vnímaniu súvislostí jazyka a komunikačnej situácie. 
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- Viesť žiakov k uvedomeniu si vzťahu jazyka a kultúrnej identity človeka.  

- Rozvíjať aktívne počúvanie a čítanie s porozumením. - Podnecovať toleranciu k 

iným jazykom. 

Človek a príroda 

- Rozširovať obzor z najbližšieho okolia na širšie životné prostredie. 

- Konfrontovať činnosť ľudí v blízkom okolí s inými kultúrami.  

- Viesť k pochopeniu, ako je príroda prepojená s ľudskou činnosťou.  

- Motivovať k úcte voči ľudskej činnosti.  

- Formovať samostatné názory na vzťah človeka k životnému prostrediu.  

- Formovať toleranciu k odlišným životným štýlom. 

Človek a spoločnosť 

- Zasadiť svoju identitu do konkrétneho času a priestoru.  

- Rozvíjať schopnosť vidieť časové a priestorové determinanty človeka.  

 -Uvedomiť si časové a priestorové determinanty vlastného pohľadu na svet.  

- Prehlbovať schopnosť vnímať sociálne determinanty činnosti človeka.  

 

Človek a hodnoty 

- Rozvíjať schopnosť reflexie vlastnej kultúrnej identity  

- Formovanie a uvedomelé budovanie žiackych hodnotových orientácií.  

- Podporovať úctu k druhým ľuďom, vedomie rovnosti všetkých ľudí. 

Umenie a kultúra 

- Rozvíjať schopnosť sebavyjadrenia s pomocou rôznych vyjadrovacích prostriedkov.  

- Formovanie schopnosti reflektovať kultúrne procesy.  

- Motivovať k rozoznávaniu mediálnych manipulácií.  

- Prepájať estetické zážitky s poznatkovou a informačnou bázou.  

- Formovať cieľavedomú reflexiu kultúrnej identity. 

- Rozvíjať zručnosti v zvládaní prostriedkov sebavyjadrenia vlastnej kultúry. 



Základná škola Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín 
 
- Poskytovať rôznorodé podnety z hodnôt blízkych aj vzdialených kultúr. 

- Podnety pre pozorovanie faktu, že mnoho vrstiev kultúry zostáva pre nás skrytých. 

 

Tematické okruhy prierezovej témy „Multikultúrna výchova“: 

Tematické okruhy prierezovej témy „Multikultúrna výchova“ vychádzajú z aktuálnej 

situácie v škole, reflektujú aktuálne dianie v mieste školy a súčasnú situáciu 

v spoločnosti. 

Primárne vzdelávanie: 

Tematický celok Téma  Možnosti využitia na 
predmete 

Kultúrna 
diferenciácia 

Rozdielnosť kultúr ETV,ANJ,HUV,VLA, 

 Spolunažívanie  ETV,SJL 

 Medziľudská tolerancia ETV,SJL,VLA,NBV 

 História našej kultúry VLA,SJL,HUV,VYV 

 Zvyky a tradície naše a iných kultúr HUV,VYV,SJL,VLA 

Ľudské vzťahy Komunikácia v skupine SJL,ETV,NBV 

 Práva jednotlivcov i skupín ETV,NBV,SJL, 

 Vzťahy v škole ETV,NBV,THF, 

 Diskriminácia  ETV,NBV,SLJ,THF 

 Konflikty a ich riešenie ETV,NBV,SLJ,THF 

Etnický pôvod Etnické skupiny u nás VLA,SJL,NBV,ETV 

 Národná identita VLA,SJL,HUV,ETV 

Multikulturalita Vzťahy kultúr v globalizovanom 
svete 

VLA,SJL,NBV,ETV 

 Spolupráca s inými kultúrami ETV,NBV,HUV,SJL 

 

Nižšie sekundárne vzdelávanie: 

Tematický 
celok 

Téma  Možnosti využitia na predmete 

Kultúrna 
diferenciácia 

Rozdielnosť kultúr DEJ,GEG,SJL,HUV,ETV,NBV,OBN 

 Spolunažívanie  ETV,NBV,OBN,GEG,DEJ 

 Medziľudská tolerancia ETV,NBV,OBN,GEG,DEJ 

 Xenofóbia, rasizmus, 
extrémizmus 

ETV,NBV,OBN,GEG,DEJ, SJL 

 Zvyky a tradície iných 
kultúr 

DEJ,SJL,HUV,ETV,OBN,ANJ,NEJ,RUJ 

Ľudské vzťahy Komunikácia v skupine ETV,NBV,OBN 

 Práva jednotlivcov i 
skupín 

ETV,NBV,OBN 

 Vzťahy v škole ETV,NBV,OBN,THF,SJL 
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 Diskriminácia  ETV,NBV,OBN 

 Rasová diskriminácia ETV,NBV,OBN,GEG,DEJ,BIO 

 Konflikty a ich riešenie ETV,NBV,OBN 

Etnický pôvod Etnické skupiny GEG,DEJ,SJL,ANJ,NEJ,RUJ 

 Národná identita ETV,NBV,OBN,GEG,DEJ, SJL 

Multikulturalita Vzťahy kultúr 
v globalizovanom svete 

GEG,DEJ,SJL,OBN,ETV,NBV, 

 Právne dokumenty OBN,ETV, 

 Spolupráca s inými 
kultúrami 

DEJ,GEG,SJL,HUV,ETV,NBV,OBN 

 Dohody a záväzky OBN,ETV,DEJ 

Aktuálne 
otázky  

Migrácia a jej dôvody DEJ,GEG,SJL,ETV,NBV,OBN 

 

REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA 
 

Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s 

prierezovou témou Multikultúrna výchova ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie 

zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom 

Slovenskej republiky. 

Nakoľko sa vláda Slovenskej republiky zaviazala realizovať Odporúčania na ochranu 

tradičnej kultúry a folklóru a Generálnou konferenciou UNESCO bol schválený: 

Dohovor o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva ako aj Dohovor o ochrane a 

podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov. 

Základom našej kultúrnej identity, ako aj zdrojom historického vedomia, patriotizmu a 

vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, je tradičná ľudová kultúra – kultúra, 

ktorú vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva – využitie danosti 

regiónu, návšteva ľudového majstra, dielne, výstavy – spoznávanie tradičných 

ľudových remesiel, ľudovoumeleckých výrobkov regiónu, tradičné jedlá, vlastná 

tvorba (remeslá), spoznávanie staviteľských pamiatok v regióne, obci, poznatky 

využiť vo výtvarnom zobrazovaní; tvorba zbierky ľudovej hudobnej kultúry, jej 

prezentácia (piesne, zvyky regiónu, vlastná tvorba – spevník regiónu); poznávanie 

vyčítaniek, hádaniek, básní, ľudovej piesne, tanec, ľudové kroje (hudobný, pohybový, 

výtvarný prejav), príslovie, porekadiel, pranostík, bájok, rozprávok: ľudových, 

autorských, povestí a pod. – skúmanie vlastnej kultúry, skúmať a objavovať vlastnú 

kultúru a spoznávať iné kultúry v oblasti ľudových tradícií. 

Význam na kultivácii osobnosti žiaka má zaradenie prierezovej témy do estetickej 

výchovy a pri rozvíjaní talentu žiaka vo všetkých druhoch umenia vo voľnočasových 

aktivitách. 

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. 
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Ciele prierezovej témy 

 

Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady 

na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, 

ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.  

Pod regionálnou kultúrou rozumieme súhrn produktov (hmotných a nehmotných) 

ľudskej činnosti, ktoré sa viažu na konkrétnu obec alebo región.  

Regionálna kultúra zahŕňa v sebe lokálne a regionálne kultúrne dedičstvo, ako aj živé 

kultúrne prejavy fungujúce v každodennom živote, pri sviatkoch a slávnostiach.  

Regionálna kultúra nadväzuje na regionálne kultúrne tradície a pokladá ich za 

dôležitú súčasť historickej pamäte i za zdroj identity obce alebo regiónu.  

RLK obsahuje tri tematické celky:  

- Môj rodný kraj,  

- Objavujeme Slovensko,  

- Tradičná ľudová kultúra. 

 

Hlavné ciele pre primárne vzdelávanie: 

 

 vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam 

svojho regiónu /prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spozná- vanie 

kultúrneho dedičstva našich predkov/ 

 poznať históriu a kultúru vlastnej obce, mesta a funkčné využívanie 

historických regionálnych ukážok: môj rodný kraj – kraj, kde žijem; škola a jej 

okolie; moja trieda; obec, v ktorej žijem; čo sa mi v našom kraji najviac páči; 

čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a i.), 

história, (osídlenie), povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj 

súčasnosť vo všetkých smeroch, napr. ekonomika); jej flóru a faunu – význam 

ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov – objavujeme Slovensko 

 objavovať a spoznávať prírodné krásy a zaujímavosti Slovenska; povesťami 

opradené pohoria – cestujeme po Slovensku – oboznámenie sa s časťami 

Slovenska formou výletu; povesti a zvyky a tradície; ľudia v mojom okolí (aj o 

úcte k starším obyvateľom); 

 pripomíname si našich predkov – vychádzať z rodinného prostredia t.j. téma – 

RODINA – rodostrom rodiny, tradičné jedlá; 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. 

 

Hlavné ciele pre nižšie sekundárne vzdelávanie: 

 

Cieľom RLK je vychovať osobnosť, ktorá: 
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 má svoju vlastnú identitu, ktorá je hrdá na svoj národ, na tvorbu našich 

predkov, čiže na svoju vlasť, 

 zachovanie hodnôt kultúry a remeselnej výroby, 

 poznanie histórie a súčasnosti, 

 výchova k vytvoreniu si vzťahu, väzby na vlastnú lokalitu a širší región. 

 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu 

 

Edukačná činnosť je zameraná na to, aby žiaci v rámci RLK poznali históriu a kultúru 

vlastnej obce, mesta a okolia. 

 

 

1. tematický celok: Môj rodný kraj  

 

Témy:  

 

– moja rodina,  

 

– škola, okolie školy,  

 

– obec, mesto, v ktorom žijem (poloha, história a súčasnosť),  

 

– rozprávky, príbehy, legendy spojené s históriou obce, mesta,  

 

– tradičné regionálne zvyky, obyčaje,  

 

– kultúrne pamätihodnosti, monumenty obce, mesta,  

 

– regionálne múzea, prírodovedné múzeá, galérie, skanzeny,  

 

– významné osobnosti regiónu,  

 

– prírodné krásy regiónu,  

 

– náučné chodníky v regióne,  

 

– chránené rastliny a živočíchy na území regiónu,  

 

– minerály, skameneliny, jaskyne na území regiónu,  

 

– tradičné produkty a zamestnania v regióne,  

 

– umelecké produkty, tradičné ľudovoumelecké remeslá regiónu,  
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– miestne a regionálne jazyky.  

 

2. tematický celok: Objavujeme Slovensko 

 

Témy:  

 

– spoznávanie regionálnej kultúry a najtypickejších prejavov kultúr iných regiónov 

Slovenska v  oblasti ľudových tradícií,  

 

– spoznávanie základných znakov ľudovej kultúry národností žijúcich na Slovensku,  

 

– výber z historických, kultúrnych pamätihodností Slovenska (hrady, zámky, 

architektúra,  

 

– flóra a fauna na Slovensku,  

 

– chránené územia na Slovensku,  

 

– ľudové piesne a tance, dramatické a výtvarné umenie, tradičné ľudovoumelecké 

remeslá z regiónov Slovenska,  

 

– geografické zvláštnosti Slovenska, geografické a prírodné monumenty, jaskyne a i.,  

 

– významné osobnosti rôznych oblastí kultúry a histórie Slovenska.  

 

3. tematický celok: Tradičná ľudová kultúra  

 

Tradičnú ľudovú kultúru vnímame ako formy kultúrneho prejavu podporujúcu 

zachovanie kultúrnej identity. Kultúrnu identitu chápeme ako súhrn postojov, 

návykov, tradícií, hodnôt, interpretácií a sebainterpretácií, spôsobov myslenia, cítenia 

a konania (vzorcov správania), ktoré charakterizujú organizovanú skupinu ľudí, jej 

kolektívnym, spoločným výtvorom.  

Tradičná ľudová kultúra je súhrn hmotných a nehmotných produktov ľudskej činnosti, 

vytvorených v tradičných spoločnostiach. Prenášala sa z generácie na generáciu 

ústnym podaním, napodobňovaním a v podstatne menšej miere písomnou formou.  

Tradičná ľudová kultúra ako ucelený a živý systém zanikala postupne s 

modernizáciou spoločnosti, jej javy sa stali zdrojom kultúrnej a spoločenskej identity, 

zdrojom historického vedomia, patriotizmu a vzdelanosti, poznávania kultúrnej 

rozmanitosti, nástrojom tolerancie, občianskej súdržnosti a porozumenia medzi 

národmi. Je súčasťou materiálneho a duchovného bohatstva Slovenskej republiky. 

Uchováva sa ako prejav lokálneho, regionálneho alebo kultúrneho dedičstva 

Slovenska.  
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Témy:  

 

a) Tradičná hmotná kultúra:  

 

– ľudové staviteľstvo,  

 

– domácke a tradičné remeselné výrobky,  

 

– tradičné remeslá (ich história),  

 

– produkcia potravín a strava,  

 

– odev (kroje na dedine),  

 

– výtvarné umenie a i.,  

 

 

b) Tradičná nehmotná kultúra:  

 

– ústne tradície a prejavy vrátane jazyka (ľudová slovesnosť, nárečia),  

 

– interpretačné umenie (ľudové hudba, piesne, tance, hry),  

 

– spoločenské praktiky, zvyky,  

 

– rituály a slávnostné udalosti,  

 

– tradície spojené s náboženskými sviatkami (napr. vianočné, veľkonočné a i.),  

 

– zvyky a obyčaje súvisiace s prírodou a vesmírom,  

 

– folklórne tradície (prejavy tradičnej ľudovej kultúry: ústne, herné, dramatické, 

spevné, tanečné a hudobné).  

 

Subjekty vplývajúce na výchovu k RLK 

 

Na formovanie osobnosti žiaka aj v oblasti RLK vo veľkej miere vplývajú okrem 

rodiny a školy aj nasledovné subjekty: 

- média (rozhlas, televízia, noviny, časopisy, knihy, brožúry, internet, CD, DVD, 
Reklamy, upútavky, reklamné plochy), 

- kultúrne ustanovizne (múzeá, divadlá, galérie), 
preto je tu úzke prepojenie s mediálnou výchovou. 



Základná škola Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín 
 
 

 

Tematické okruhy prierezovej témy RLK 

 

Tematický  celok Téma Možnosti využitia v 

predmete 

Môj rodný kraj Moja rodina SJL, ETV, PVO 

 Škola, okolie školy PVO, VLA, ETV 

 Obec, mesto, v ktorom žijem 

(poloha, história a súčasnosť) 

ETV, VLA, PVO 

 Rozprávky, príbehy, legendy 

spojené s históriou obce, mesta 

SJL, VLA, NBV 

 Tradičné regionálne zvyky, 

obyčaje 

ETV, VLA, HUV, NBV 

 Kultúrne pamätihodnosti, 

monumenty obce, mesta 

ETV, VLA, HUV, NBV 

 Regionálne múzea, 

prírodovedné múzeá, galérie, 

skanzeny  

VLA, ETV,  

 Významné osobnosti regiónu  SJL, ETV, VLA, NBV 

 Prírodné krásy regiónu  PDA, VLA, ETV 

 Náučné chodníky v regióne  VLA 

 Chránené rastliny a živočíchy 

na území regiónu  

PDA, VLA 

 Minerály, skameneliny, jaskyne 

na území regiónu  

VLA, PDA 

 Tradičné produkty a 

zamestnania v regióne 

VLA, PVC, PVO, VYV 

 Umelecké produkty, tradičné 

ľudovoumelecké remeslá 

regiónu  

PVC, VLA,VYV 

 Miestne a regionálne jazyky  SJL, HUV 

Objavujeme 

Slovensko 

Spoznávanie regionálnej kultúry 

a najtypickejších prejavov kultúr 

iných regiónov Slovenska v 

oblasti ľudových tradícií  

VLA, SJL, HUV, ETV 

 Spoznávanie základných 

znakov ľudovej kultúry 

národností žijúcich na 

Slovensku  

VLA, SJL, HUV, ETV 

 Výber z historických, kultúrnych 

pamätihodností Slovenska 

VLA, VYV,  
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(hrady, zámky, architektúra  

 Flóra a fauna na Slovensku  PDA 

 Chránené územia na Slovensku  VLA 

 Ľudové piesne a tance, 

dramatické a výtvarné umenie, 

tradičné ľudovoumelecké 

remeslá z regiónov Slovenska  

HUV, VYV, PVC 

 Geografické zvláštnosti 

Slovenska, geografické a 

prírodné monumenty, jaskyne 

a i. 

VLA 

 Významné osobnosti rôznych 

oblastí kultúry a histórie 

Slovenska  

VLA, SJL 

Tradičná hmotná 

kultúra  

 

Ľudové staviteľstvo  

domácke a tradičné remeselné 

výrobky  

VYV, PVC 

 Tradičné remeslá (ich história)  PVC, HUV 

 Produkcia potravín a strava  PDA, VLA, THF 

 Odev (kroje na dedine),  HUV, ETV, SJL, VLA 

 Výtvarné umenie a i.,  VYV 

Tradičná 

nehmotná kultúra:  

Ústne tradície a prejavy vrátane 

jazyka (ľudová slovesnosť, 

nárečia), 

SJL, HUV, ETV 

 Interpretačné umenie (ľudové 

hudba, piesne, tance, hry),  

HUV, TSV 

 Spoločenské praktiky, zvyky,  HUV, ETV, VLA, THF 

 Rituály a slávnostné udalosti  ETV, PVO, VLA, NBV, HUV 

 Tradície spojené s 

náboženskými sviatkami (napr. 

vianočné, veľkonočné a i.)  

ETV, VYV, HUV, NBV, VLA, 

PVO 

 Zvyky a obyčaje súvisiace s 

prírodou a vesmírom  

PDA, VYV, PVC 

 Folklórne tradície (prejavy 

tradičnej ľudovej kultúry: ústne, 

herné, dramatické, spevné, 

tanečné a hudobné)  

HUV, VLA, SJL, ETV, TSV,  

 

VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU 
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Rýchlo sa meniaca realita súčasnej globalizovanej spoločnosti, s novými 

technológiami a sociálnymi zmenami ovplyvňuje postoje, hodnotový systém žiakov 

a ich konanie. Ľudská sexualita priamo či nepriamo zasahuje do života každého 

človeka, usmerňuje jeho myslenie a ovplyvňuje i jeho správanie, preto je dôležité, 

aby všetci žiaci základných a stredných škôl dostali kvalitné a plnohodnotné 

informácie z oblasti partnerských a manželských vzťahov i z výchovy k rodičovstvu 

predtým, ako sa stretnú s konkrétnymi životnými, spoločenskými i partnerskými 

situáciami. Základnou ambíciou je pomáhať deťom a mládeži uvedomiť si, že 

príprava na rodinný život nie je menej dôležitá, ako príprava na povolanie 

a poskytnúť jej účinnú pomoc. Podstatnou časťou prípravy je také zvládnutie vlastnej 

sexuality, aby v zmysle definície sexuálneho zdravia obohacovala osobnosť, 

zlepšovala jej vzťahy k ľuďom a rozvíjala schopnosť lásky. Koncepcia Výchovy 

k manželstvu a rodičovstvu má multidisciplinárny charakter, ktorá v sebe obsahovo 

integruje filozofické, sociologické, psychologické a biologické poznatky o manželstve, 

rodinnom živote a intímnych vzťahoch.  

 

Ciele prierezovej témy: 

Cieľom Výchovy k manželstvu a rodičovstvu je dosiahnuť, aby žiak základnej 

a strednej školy na základe získaných poznatkov a vybudovaného hodnotového  

rebríčka konal a správal sa v súlade s morálnymi zásadami spoločnosti, vedel 

odolávať negatívnym vplyvom okolia a dokázal v dospelosti vybudovať harmonické 

partnerské vzťahy založené na láske, úcte, vernosti, tolerancii a zodpovednosti, 

dokázal byť zodpovedným a láskavým rodičom. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu v primárnom vzdelávaní je zacielená na 

utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských 

vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Pre 

nižšie sekundárne vzdelávanie sú jej ciele zamerané tak, aby prispievali k výchove 

celej osobnosti dospievajúceho dievčaťa a chlapca, aby boli schopní poznávať 

a chápať mravné, sociálne, psychologické a fyziologické zvláštnosti ľudských 

jedincov podľa pohlavia, a tak vytvoriť optimálne medziľudské vzťahy s ľuďmi svojho 

a opačného pohlavia. 

Hlavné ciele pre primárne vzdelávanie: 

1. Rozvíjať zodpovednosť žiakov voči sebe a iným, aby boli schopní prevziať 

zodpovednosť za vlastné správanie. 

2. Pomáhať žiakom rozvíjať pozitívne sebavedomie, sebaúctu, úctu k druhým, 

asertivitu. 

3. Formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými, empatiu, komunikačné 

zručnosti. 

4. Viesť žiakov k utváraniu personálnej bezpečnosti a formovať postoje 

k bezpečnému správaniu vo vzťahu k zdraviu. 
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5. Pomáhať žiakom osvojiť si spoločensko-mravné normy vzájomného 

správania. 

6. Poskytnúť žiakom prvotné informácie o vzniku a vývine ľudského jedinca, 

starostlivosť rodičov o dieťa s cieľom založiť si v dospelosti rodinu. 

7. Poskytnúť žiakom základné poznatky o biologických, sociálnych 

a emocionálnych zmenách v období puberty. 

8. Oboznámiť žiakov s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu  a iných drog na 

zdravie a správanie jednotlivca. 

 

Dosiahnutie stanovených cieľov výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

prostredníctvom prezentácie obsahu vo vybraných vyučovacích predmetoch 

v primárnom vzdelávaní umožňuje prednostné uplatňovanie týchto metód a foriem 

práce: výklad, riadený rozhovor, beseda, práca s knihou, dramatizácia, problémová 

metóda, brainstorming a skupinová forma práce. 

 

Hlavné ciele pre nižšie sekundárne vzdelávanie: 

1. Pomáhať žiakom v procese sebauvedomovania a sebaúcty, rozvíjania 

tolerancie. 

2. Dať žiakom ucelený etický systém s cieľom umožniť im osvojiť si spoločensky 

žiadúce a eticky správne postoje, názory a presvedčenie. 

3. Viesť žiakov k pochopeniu lásky ako základnej zložky sexuality. 

4. Pripraviť žiakov na zodpovedné rozhodovanie v kritických oblastiach 

psychosexuálneho vývinu na základe mravných a všeobecne platných hodnôt 

a noriem a prispievať k prehĺbeniu poznatkov o sexuálnom rozmere nášho 

života a k jeho pochopeniu. 

5. Sprostredkovať žiakom základné poznatky o biologických, psychických 

a sociálnych zmenách v období puberty. 

6. Vysvetliť žiakom význam plánovaného rodičovstva, harmonickej a zdravej 

rodiny, zásady rodinnej výchovy, práva a povinnosti rodičov a detí, zoznámiť 

ich s medzinárodnými konvenciami o právach dieťaťa a s Deklaráciou práv 

dieťaťa. 

7. Zoznámiť žiakov s metódami plánovaného rodičovstva a vysvetliť im možné 

riziká predčasných a rizikových sexuálnych aktivít, vrátane nežiadúcej 

gravidity, interrupcie, pohlavných chorôb a nákazy HIV / AIDS. 

Ciele výchovy k manželstvu a rodičovstvu  v nižšom sekundárnom vzdelávaní 

môžeme dosiahnuť aplikáciou vhodných metód a foriem výchovnej práce – výklad, 

práca s informačnými zdrojmi, brainstorming, besedy, problémové metódy, situačné 

a rolové hry, diskusie, rozprávky, pojmové cvičenia, pojmové mapy, didaktické 

techniky. 

 

Charakteristika vzdelávacích oblastí z hľadiska výchovy k manželstvu a 

rodičovstvu – hlavné ciele: 
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Pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu na primárnom stupni sú vhodné tri 

vzdelávacie oblasti: Jazyk a komunikácia cez predmet slovenský jazyk a literatúra, 

Príroda a spoločnosť cez predmety prírodoveda a vlastiveda,  Človek a hodnoty cez 

povinne voliteľné predmety etická alebo náboženská výchova. Kľúčové postavenie 

má spoločenskovedné učivo prvouky, vlastivedy a prírodovedy – tematické celky v 1. 

a v 2. ročníku ZŠ a nadväzne prírodoveda tematický celok Človek v 3. roč. ZŠ 

a Človek a životné prostredie vo 4. roč. ZŠ a literárna výchova. 

V programe nižšieho sekundárneho vzdelávania je ťažisko vyučovania 

výchovy k manželstvu a rodičovstvu vo vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty cez 

etickú a náboženskú výchovu. Biologický aspekt témy sa realizuje vo vzdelávacej 

oblasti Človek a príroda v predmete biológia, spoločensko-občiansky aspekt v oblasti 

Človek a spoločnosť cez predmet občianska náuka, v oblasti Jazyk a komunikácia 

cez predmet slovenský jazyk a literatúra a v oblasti Zdravie a pohyb cez predmet 

Telesná výchova.   

Tematické okruhy prierezovej témy „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“: 

Tematické okruhy prierezovej témy „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“ 

vychádzajú z aktuálnej situácie v škole, reflektujú aktuálne dianie v mieste školy 

a súčasnú situáciu v spoločnosti. 

Primárne vzdelávanie 

Téma Možnosti využitia na 
predmete 

Výchova v rodine NBV, ETV, SJL, VYV 

Zásady zdravého života NBV, ETV, TSV, PDA, PVO, 
SJL, VYV 

Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších 
drog na zdravie správanie človeka 

NBV, ETV, PVO, PDA,  

Rovnoprávnosť pohlaví NBV, ETV 

Vznik a vývoj ľudského jedinca NBV, ETV, PVO, PDA 

Zmeny v organizme dieťaťa v období puberty NBV, ETV, PDA 

 

Výchova v rodine: 

Moja rodina a ja, vzťahy v rodine, význam rodičovskej lásky, úcta a správanie 

k rodičom, medzigeneračné vzťahy, úloha manželstva a rodiny v spoločnosti. 

Zásady zdravého života: 

Starostlivosť o vlastné telesné a duševné zdravie, hygiena tela, fyzické a sociálne 

aspekty zdravia, význam sociálnych zručností pre budovanie zdravých 

medziľudských i potencionálnych partnerských vzťahov, zdravé sebavedomie 

a sebaúcta, pozitívne sebahodnotenie, naučenie bezpečného správania, riešenie 

krízových situácií, problematika komerčného sexuálneho zneužívania detí. 

Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie správanie 

človeka: 
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Negatívne účinky fajčenia, alkoholu a iných drog na človeka, v období dospievania, 

v tehotenstve, správanie človeka vplyvom drog, riziko prenosu AIDS, nácvik 

asertívneho správania sa. 

Rovnoprávnosť pohlaví: 

Rovnocennosť muža a ženy, ich špecifickosť, možnosti vzájomnej komplementarity 

a spolupráce, vzájomné správanie sa chlapcov a dievčat, správne obliekanie sa, 

slušnosť, ohľaduplnosť, čestnosť, ochota si pomáhať, gavalierstvo, odvaha, 

kamarátstvo a priateľstvo, komunikácia a jej význam, identifikácia citov, empatia. 

Vznik a vývoj ľudského jedinca: 

Bunka, spermie a vajíčka, oplodnenie, rast a vývoj oplodneného vajíčka, výživa 

plodu, tehotenstvo a pôrod, správna životospráva matky a dieťaťa, starostlivosť 

o dieťa, význam materinskej lásky, vývojové štádiá človeka, úcta a ohľaduplnosť 

k tehotnej žene. 

Zmeny v organizme dieťaťa v období puberty: 

Prvotné a druhotné pohlavné znaky, potreba zvýšenej hygieny, nácvik asertívneho 

správania, ľahké skamarátenie sa, vplyv fyzických zmien na emocionálnu a sociálnu 

oblasť duševného života, nezhody s rodičmi, častá popudlivosť, mrzutosť. 

 

 

Nižšie sekundárne vzdelávanie 

Téma Možnosti využitia na 
predmete 

Priateľstvo NBV, ETV, THD, SJL, OBN 

Kultivované dospievanie a vývinové úlohy tohto 
obdobia, chcem byť sám sebou v názoroch, 
postojoch a správaní 

NBV, ETV, THD, SJL, OBN 

Anatómia a fyziológia rozmnožovacích ústrojov NBV, ETV, BIO, TSV 

Zodpovedný prístup k sexualite, sebaúcta i úcta k 
druhým 

NBV, ETV, BIO, THD, SJL, 
OBN 

Negatívny vplyv alkoholu, drogových i vzťahových 
závislostí na sexuálne a reprodukčné zdravie 
človeka 

NBV, ETV, BIO, THD, SJL, 
OBN, TSV 

Zásady bezpečného správania NBV, ETV, THD, OBN 

 

Priateľstvo: 

Citový vývin počas dospievania, vzťahy k druhým, zmysel a význam priateľstiev 

medzi chlapcami a dievčatami, náklonnosť, zamilovanosť, láska, význam citov pre 

zdravý psychosexuálny rozvoj, empatia, komunikácia, tvorivé riešenie vo vzťahoch. 

Kultivované dospievanie a vývinové úlohy tohto obdobia, chcem byť sám 

sebou v názoroch, postojoch a správaní: 

Psychické a fyzické zmeny počas dospievania, menštruácia, polúcia, masturbácia, 

potreba zvýšenej hygieny, vplyv telesných a psychických zmien v puberte na zmenu 

postojov k svojmu telu a zmeny v kvalite postojov k druhému pohlaviu, rozdiely 
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v psychosexuálnom vývine dievčat a chlapcov, sexualita v živote človeka, pohlavná 

zdržanlivosť, reprodukčné zdravie, rozdiely medzi biologickou, psychologickou 

a sociálnou zrelosťou. 

Anatómia a fyziológia rozmnožovacích ústrojov: 

Stavba a funkcia rozmnožovacích ústrojov, oplodnenie, gravidita a starostlivosť 

o gravidnú ženu a plod, vývin plodu, pôrod, starostlivosť o novorodenca, trpezlivosť 

a obetavosť, prirodzená výživa dieťaťa, drogy, stres, nesprávna výživa, rizikový 

spôsob života. 

Zodpovedný prístup k sexualite, sebaúcta i úcta k druhým: 

Sexualita ako prirodzený prejav ľudského jedinca, citové otupenie, zdravotné 

a psychologické riziká striedania sexuálnych partnerov, vernosť a poznanie 

sexuálneho partnera, jeho zdravotného stavu, prevencia pred pohlavnými chorobami, 

riziká riskantného sexuálneho správania – nežiadúca gravidita, šírenie pohlavných 

chorôb, interrupcie, nezrelé manželstvá; plánované rodičovstvo, optimálne 

podmienky pre zdravé a šťastné rodičovstvo, spôsoby predchádzania konfliktov. 

Negatívny vplyv alkoholu, drogových i vzťahových závislostí na sexuálne 

a reprodukčné zdravie človeka: 

Drogy a ich vplyv na sexuálne správanie, zdravotné a sociálne riziká zneužívania 

drog, riziká pre graviditu, počas dojčenia, pre plod a novorodenca, učiť sa odolávať 

tlaku okolia, asertívne techniky, vedieť povedať nie. 

Zásady bezpečného správania: 

Prejavy týrania a zneužívania detí, nebezpečenstvo detskej pornografie 

a sexuálneho zneužívania detí, spoločenská a osobná ochrana, aktívna sebaobrana, 

naučenie bezpečného správania, riešenie krízových situácií, problematika 

komerčného sexuálneho zneužívania detí. 

 

 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA  

CHARAKTERISTIKA                                                                                          

Ochrana života a zdravia (OZO) sa v základných školách realizuje prostredníctvom 

vyučovacích predmetov štátneho vzdelávacieho programu a obsahom samostatných 

organizačných foriem vyučovania – didaktických hier a účelových cvičení. Aplikuje sa 

v ňom učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou ochrany človeka a prírody. Z jeho 

obsahu bola vyčlenená ochrana prírody a dopravná výchova do iných vzdelávacích 

oblastí štátneho vzdelávacieho programu. Ochrana človeka a jeho zdravia integruje 

postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v 

mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť 

vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.  

 

CIELE 
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Povinné učivo, ktoré nie je samostatným predmetom, je súčasťou výchovy 

a vzdelávania žiakov základných škôl. Poskytuje žiakom potrebné teoretické 

vedomosti, praktické poznatky a formuje ich vzťah k problematike ochrany svojho 

zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí.  

Formatívna a informatívna zložka učiva sa prezentuje činnosťou žiakov:  

a) morálnou, ktorá tvorí základ ich vlasteneckého a národného cítenia;  

b) odbornou, ktorá im umožňuje osvojenie vedomostí a zručností v sebaochrane a 

poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;  

c) psychologickou, ktorá pôsobí na proces adaptácie v požiadavkách záťažových 

situácií;  

d) fyzickou, pre ktorú je charakteristická tvorba predpokladov na dosiahnutie vyššej 

telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž 

náročných životných situácií.  

Kompetencie preberaného učiva zahŕňajú individuálne, medziľudské aspekty a 

pokrývajú formy správania, ktoré jednotlivec využíva na efektívnu a konštruktívnu 

účasť na spoločenskom živote v prípadoch riešenia konfliktov. Základné zručnosti v 

rámci tejto kompetencie zahŕňajú schopnosť účelne komunikovať v rozličných 

prostrediach a situáciách ohrozujúcich život a zdravie človeka. Tieto spoločenské a 

občianske kompetencie by mali ovplyvniť schopnosť žiakov zvládať stres a frustráciu, 

komunikáciu s inými ľuďmi a solidaritu pri riešení problémov širšej komunity ľudí.  

Možno predpokladať, že rozvíjaním týchto vlastností sa utvárajú požadované 

schopnosti potrebné pre občana v oblasti ochrany života a zdravia (OZO) a to nielen 

v aktuálnom čase počas vzdelávania v škole, ale aj v úlohe perspektívnej v 

dospelosti v rôznych zamestnaniach.  

Absolvovaním učiva získavajú žiaci nevyhnutné vedomosti, zručnosti a návyky 

potrebné na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej 

situácie. Učivo obsahuje opatrenia a popis činností pri záchrane života, zdravia a 

majetku obyvateľov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Svojou 

humánnou podstatou má pre žiakov mimoriadny význam. Sebaochrana a vzájomná 

pomoc vychádza z práva každého občana byť včas varovaný pred hroziacim 

nebezpečenstvom varovnými signálmi, zabezpečený individuálnymi ochrannými 

prostriedkami, evakuáciou a ukrytím. Mimoriadna udalosť môže vzniknúť v rôznych 

častiach štátu kedykoľvek. Občania nemôžu očakávať okamžité poskytnutie pomoci. 

Z toho dôvodu musia byť schopní v rámci svojich mocností chrániť svoje zdravie a 

poskytnúť pomoc iným osobám.  

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa 

nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je aj poznávanie prírodného 

prostredia. Prioritne je učivo obsahom orientované na zvládnutie situácií vzniknutých 

vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými 

pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné 

podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmu voči občanom 

nášho štátu.  
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V obsahu učiva je viac tém, ktoré sa odvíjajú zo základov takých oblastí, ktoré môžu 

prispieť k rozvoju vedomostí, zručností a návykov pre ochranu človeka a spoločnosti. 

Pre dosiahnutie cieľov využíva OZO daný tematický obsah, vhodné organizačné 

formy, metódy a prostriedky prispôsobené daným podmienkam . 

Na záver deväťročného štúdia na ZŠ, by mali žiaci teoreticky aj prakticky ovládať 

vybrané úlohy: 

-- z tematiky riešenia mimoriadnych situácií – civilná ochrana;  

- zo zdravotnej prípravy vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc;  

- vedieť zvládnuť základné činnosti pri pohybe a pobyte v prírode;  

- vzhľadom na vek a pohlavie optimálne zvyšovať psychickú, fyzickú pripravenosť a 

odolnosť pre 

prípad vzniku predpokladaných mimoriadnych situácií.  

 

 

OBSAH A REALIZÁCIA UČIVA  

Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom:  

- riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

- zdravotná príprava  

- pohyb a pobyt v prírode  

Na realizáciu učiva OŽZ sa využívajú viaceré organizačné formy:  

Účelové cvičenia (ÚC) v 5. – 9. ročníku realizujeme v prírode 2 krát do roka po 5 

hodín spravidla na jeseň a jar.  

Účelové cvičenia možno vykonať po ročníkoch – triedach.  

Na komplexnejšie zabezpečenie uplatňovania učiva je možné využívať ďalšie 

vzdelávacie a organizačné činnosti školy:  

- vhodné témy z obsahu niektorých vyučovacích predmetov – medzipredmetové 

vzťahy,  

- úlohy objektovej ochrany školy,  

- rešpektovanie vnútorného poriadku školy,  

- požiarne a poplachové smernice,  

- zabezpečenie úrazovej zábrany a predlekárskej prvej pomoci,  

- cvičenia v prírode v rámci telesnej a športovej výchovy,  

- vhodné témy z obsahu učiva OZO uplatňovať na ostatných predmetoch 

 

Obsah učiva  

I. Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 

II. Zdravotná príprava  

III. Pohyb a pobyt v prírode 

 

I.1. Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

a)  naša obec – všeobecná charakteristika;  



Základná škola Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín 
 
b)  evakuácia školy v prípade ohrozenia – postup opustenia školy, miesto 

zhromaždenia, presun do bezpečného priestoru;  

c)  signály civilnej ochrany a činnosť žiakov po ich vyhlásení;  

d)  horľaviny a ich následky.  

 

II.1. Zdravotná príprava  

a)  vybavenie domácej lekárničky a jej využitie pri poskytnutí prvej pomoci; 

nebezpečenstvo svojvoľného použitia liekov;  

b)  ošetrenie odrenín ruky, nohy, prstov a hlavy;  

c)   privolanie pomoci k zranenému;  

d)  význam symbolu Červený kríž.  

 

III. 1. Pohyb a pobyt v prírode  

a)  orientácia v mieste školy a jej okolí;  

b)  určenie svetových strán podľa slnka;  

c)  významné budovy a ich účel – zdravotné stredisko, lekáreň, pošta, telefón; 

predajne, železničná a autobusová stanica, miestny úrad;  

d)  historické objekty našej obce – pamätné domy, zrúcaniny, pamätníky, múzeá, 

galérie;  

e)   poznávanie zelene v okolí obce;  

f)   správanie sa k osamelým zvieratám.  

 

I.2. Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

a)   možnosti vzniku mimoriadnych udalostí v prírode a na objektoch;  

b)  zoznámenie sa s detskou ochrannou maskou (DM-1, CM3-3/h), určenie veľkosti;  

c)   druhy signálov civilnej ochrany a činnosť žiakov na vyhlásenie varovného signálu 

„Všeobecné ohrozenie“;  

d)   evakuácia školy v prípade ohrozenia požiarom;  

e)   protipožiarne stanovište, kde sa nachádza zbor požiarnej ochrany a spôsob jeho 

privolania;  

f)   nebezpečenstvá pri zaobchádzaní s elektrickým a plynovým zariadením;  

g)   zápalky, zapaľovače a horľaviny.  

 

II.2. Zdravotná príprava  

a)  kedy a kadiaľ do zdravotného strediska;  

b)  správanie sa v čakárni, u lekára a pri školských lekárskych prehliadkach;  

c)  pomoc lekárov chorým a zraneným;  

d)  ochrana pred chorobami, účelné obliekanie;  

e)  ochrana a prvá pomoc pri zistení kliešťa, uštipnutí zmijou, osou a včelou.  
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III.2. Pohyb a pobyt v prírode  

a)  význam vody v prírode, pitie povrchovej vody;  

b)  jedovaté rastliny, jedovaté huby;  

c)  zásady správneho a bezpečného správania sa v prírode;  

f)  zvieratá vo voľnej prírode, nebezpečenstvo besnoty;  

g)  značenie turistických chodníkov.  

  

I.3. Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

a)  evakuácia žiakov pri ohrození školy a jej okolia – prírodné katastrofy, živelné 

pohromy a výhražné správy;  

b)  varovné signály CO a činnosť žiakov pri ich vyhlásení;  

c)  druhy mimoriadnych udalostí a spôsob ich vyhlasovania;  

d)  poloha školy, ulice, oboznámenie sa so zdrojmi ohrozenia.  

 

II.3. Zdravotná príprava  

a)  všeobecné zásady ochrany zdravia aplikované na časti ľudského tela a časti 

tváre; starostlivosť o chrup;  

b)  hygiena tela, bielizne, šiat;  

c)  správna životospráva – jedlo, spánok, oddych, učenie;  

d) ošetrovanie a obväzovanie prstov ruky, lakťa, oka, hlavy.  

 

III.3. Pohyb a pobyt v prírode  

a)  okolie našej obce, stanovište našej školy;  

b)  orientácia podľa poludňajšieho tieňa;  

c)  približné určovanie významných budov a iných dominánt v okolí podľa svetových 

strán;  

d)  tvary zemského povrchu – rovina, pahorkatina, vysočina, kopec, hora, úbočie, 

svah, úpätie;  

e)  chránené územie, objekty a prírodné útvary v obci a jej okolí.  

 

I.4. Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

a)  nebezpečné látky v okolí školy (amoniak, chlór a pod.), zásady ochrany, prvá 

pomoc pri zasiahnutí organizmu;  

b)  použitie detskej ochrannej masky, nasadzovanie spolužiakovi (DM-1, CM3-3/h);  

c)  význam a použitie improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany – 

protichemickej a protiradiačnej;  

d)  ukážka detského ochranného vaku (DV-75) a detskej kazajky (DK-88);  

e)  činnosť pri varovných signáloch CO;  

f)  zásady vykonania čiastočnej hygienickej očisty.  
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II.4. Zdravotná príprava  

a)  starostlivosť o vitálne ústroje ľudského organizmu;  

b)  zdravie a choroby, nákazlivé choroby a ochrana pred nimi;  

c)  obväzovanie nohy, kolena, lýtka, stehna;  

d)   jednoduché obväzovanie ovínadlami a šatkami pri povrchovom poranení rúk, 

nôh, prstov.  

 

III.4. Pohyb a pobyt v prírode  

a)  určovanie hraníc SR a susediacich štátov na mape;  

b)  určovanie nadmorských výšok na mape okolia;  

c)  jednoduchý odhad krátkych vzdialeností;  

d)  jednoduchý náčrt pochodu, kresba okolia stanovišťa – panoráma;  

e)  čítanie z mapy – podľa farieb a topografických značiek;  

f)  určovanie svetových strán na mape a podľa mapy;  

g)  starostlivosť o lesné zvieratá a vtáctvo;  

h)  význam čistého ovzdušia pre človeka a prírodu;  

i)  zásady uhasenia ohniska.  

 

I.5. Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

a)  varovné signály CO – činnosť na varovný signál „Všeobecné ohrozenie“, 

„Ohrozenie vodou“, „Koniec ohrozenia“;  

b)  ochranná poloha ochranných prostriedkov (DM-1, CM3-/3h);  

c)  ukážka prechodu priestoru kontaminovaného nebezpečnými látkami;  

d)  kolektívna ochrana, evakuácia – vyhlasovanie evakuácie, evakuačné zariadenia; 

spôsoby vykonávania evakuácie, evakuačná batožina;  

e)  kolektívna ochrana – ukrytie a ochrana v budovách pri mimoriadnej udalosti.  

 

II.5. Zdravotná príprava  

a)  imobilizácia horných a dolných končatín pomocou štandardných dláh;  

b)  znehybnenie poranených končatín improvizovanými prostriedkami;  

c)  uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy – privolanie lekára;  

d)  ošetrenie a znehybnenie zlomenín dolných končatín;  

e)   spôsoby odsunu poraneného – podľa druhu a závažnosti poranenia.  

 

III.5. Pohyb a pobyt v prírode  

a)  zásady orientácie v prírode podľa prírodných úkazov, kompasu, buzoly, mapy;  

b)  odhad vzdialeností do 300 m a výšky 10 m;  

c)  pochod na neznáme miesto s riešením úloh na určovanie vlastného stanovišťa 

podľa mapy;  

d)  správne zakladanie ohňa.  

  

I.6. Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  
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a)  charakteristika nebezpečných látok ohrozujúcich školu a jej okolie;  

b)  vyhlásenie varovných signálov CO – činnosť v domácnostiach, činnosť žiaka a 

triedy po ich vyhlásení;  

c)  lokalizácia a likvidácia požiaru ručnými hasiacimi prostriedkami;  

d)  vyrozumenie a privolanie požiarnikov – údaje;  

e)  dekontaminácia – hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu;  

f)  evakuácia z ohrozeného priestoru;  

g)  pravidlá správania sa obyvateľstva pri ohrození a pri vzniku mimoriadnej udalosti.  

 

II.6. Zdravotná príprava  

a) zložitejšie obväzovanie obväzmi horných a dolných končatín, trupu a brucha – 

obväzová technika;  

b)  prakové obväzy brady a nosa;  

c)  šatkové obväzy – hlava, ruky, nohy;  

d)  náplasťové obväzovanie poranení na horných a dolných končatinách;  

e)  ošetrenie poranených kĺbov a kostí horných a dolných končatín – vyvrtnutie, 

vykĺbenie, zlomeniny.  

 

III.6. Pohyb a pobyt v prírode  

a)  mierky máp a náčrtov, meranie vzdialeností na mape a v teréne;  

b)  pomer výšky a šírky s nárastom vzdialenosti;  

c)  zhotovenie jednoduchej pomôcky na odhad výšky a šírky;  

d)  zemepisný azimut;  

e)  určenie vlastného stanovišťa podľa mapy;  

f)  určenie svetových strán podľa núdzových orientačných prostriedkov;  

g)  prenášanie azimutu z mapy do terénu a z terénu do mapy;  

h)  preventívna ochrana pred bleskom.  

  

I.7. Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

a)  činnosť na varovné signály CO;  

b)  ukladanie a skladovanie ochrannej masky (DM-1, CM-3-3/h);  

c)  kolektívna ochrana, evakuácia obyvateľstva, obsah evakuačnej batožiny;  

d)  ochranné stavby, pravidlá správania sa v úkrytoch, činnosť po opustení úkrytov;  

e)  dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, dekontaminácia;  

f)  postup pri vzniku požiaru v osobnom automobile;  

g)  zbrane hromadného ničenia – ničivé účinky, škodlivé pôsobenie na organizmus a 

ochrana pred nimi;  

h)  ochrana potravín a vody pred škodlivinami a zamorením.  

 

II.7 Zdravotná príprava  

a)  poskytnutie prvej pomoci s pomocou lekárničky v osobnom automobile;  

b)  prvá pomoc pri otrave plynom, chemikáliami;  

c)  prvá pomoc pri šoku, protišokové opatrenia;  
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d)  vytiahnutie poraneného z rokliny;  

e)  znehybnenie pri poranení panvy, krčnej chrbtice, hrudníka;  

f)  ošetrenie a znehybnenie otvorenej zlomeniny;  

g)  umelé dýchanie z pľúc do pľúc (ústami, nosom), masáž srdca;  

h)  zastavenie tepnového, žilového a vlásočnicového krvácania.  

 

III.7. Pohyb a pobyt v prírode  

a)  príprava pochodu, zhotovenie harmonogramu a náčrtu pochodu;  

b)  výber a úprava plochy pre stanovanie, stavanie turistického stanu;  

c)  meranie rýchlosti, šírky a hĺbky vodného toku;  

d)  prekonávanie vodnej prekážky;  

e)  správanie sa pri prietrži mračien a prívaloch vody;  

f)  značenie mostov a prechodov cez vodné toky.  

 

 I.8. Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

a)  jadrové zbrane a ich ničivé účinky;  

b)  ochrana pre svetelným žiarením;  

c)  ochrana pred tlakovou vlnou (tlakovým nárazom);  

d)  ochrana pred prenikavou radiáciou a rádioaktívnou kontamináciou;  

e)  hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu;  

f)  lokalizácia a likvidácia požiaru s jedovatými splodinami horenia;  

g)  nebezpečné látky v okolí školy – zásady ochrany pri ich úniku, evakuácia z 

ohrozeného územia;  

h)  kolektívna ochrana – druhy úkrytov, pravidlá správania sa v úkrytoch;  

i)  odstraňovanie nebezpečných látok z povrchu terénu, budov a materiálu.  

 

II.8. Zdravotná príprava  

a)  hromadné nešťastia, triedenie chorých a ranených;  

b)  postup pri poskytovaní prvej pomoci v mieste hromadného nešťastia;  

c)  praktické riešenie prvej pomoci topiacej sa osobe;  

d)  technická a zdravotná pomoc pri poranení elektrickým prúdom;  

e)  prvá pomoc pri popáleninách;  

f)  poskytnutie zdravotníckej pomoci pri strate vedomia;  

g)  poskytnutie prvej pomoci pri úpaloch;  

h)  sterilizácia prostriedkov;  

i)   nebezpečenstvo pohlavných chorôb, zásady prevencie;  

j)   alkoholizmus, drogy, toxikománia – škodlivé účinky, prevencia.  

 

III.8. Pohyb a pobyt v prírode  

a)  pochod podľa pripravených azimutov, tabuľka pochodu;  

b)  vybavenie zdravotníckym materiálom pri individuálnej turistike (pešo, bicyklom);  

c)  značkovanie turistických ciest a chodníkov;  

d)  príprava jednoduchej teplej stravy s použitím ohňa, zásady bezpečnosti;  
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e)  odstraňovanie devastačných následkov spôsobených ľuďmi v prírode.  

 

I.9. Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

a)  úlohy CO vyplývajúce zo Ženevských dohovorov a dodatkových protokolov;  

b)  civilná ochrana v Slovenskej republike, jej miesto úlohy a poslanie;  

c)  analýza územia obce, mesta, okresu;  

d)  organizovanie jednotiek civilnej ochrany – štáby a odborné jednotky;  

e)  varovné signály CO – činnosť po ich vyhlásení;  

f)  činnosť pri záchrane ľudí zo závalov a poškodených krytov;  

g)  jódová profylaxia (v okolí AE);  

 

II.9. Zdravotná príprava  

a)  preverenie vedomostí a prehĺbenie návykov a zručností z poskytovania prvej 

pomoci pri rôznych poraneniach, zlomeninách, obväzovanie, znehybňovanie častí 

tela;  

b)  darcovstvo krvi a transplantácie orgánov ľudského tela;  

c)  správanie sa pri náleze zraneného mimo obývaného priestoru;  

d)  prevencia proti kliešťovej encefalitíde. 

  

III.9. Pohyb a pobyt v prírode  

a)  základný turistický výstroj;  

b)  absolvovanie trasy primeranej veku,  

c)  povinnosti turistov pri ochrane životného prostredia;  

 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 
 

Charakteristika 

Environmentálna výchova (ENV) umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, 

postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia dôležitého pre trvalo 

udržateľný život na Zemi. Vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných 

vzťahov človeka, organizmov a životného prostredia, kde sú prepojené aspekty 

ekologické, ekonomické a sociálne. Environmentálna výchova je v iŠkVP 

formulovaná prostredníctvom špecifických cieľov, ktoré má žiak postupne naplniť na 

konci stupňa vzdelávania.  

Ciele 

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

 na 1. stupni základnej školy:  

1. osvojil si základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na 

organizmy a ich životné prostredie;  
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2. rozpoznal hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody;  

3. rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia;  

4. poznal a vyberal konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho 

životného prostredia;  

5. podieľal sa aktívne na zveľaďovaní životného prostredia školy a jej okolia;  

6. správal sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťažuje 

životné prostredie; 

 na 2. stupni základnej školy:  

1. rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s vzhľadom na 

organizmy a ich životné prostredie;  

2. rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a svojom okolí;  

3. poznal možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal 

sa na aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia 

širšieho okolia (školy, obce...);  

4. získal informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich 

dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach;  

5. rozlišoval technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu;  

6. šetrne sa správal k prírodným zdrojom;  

7. aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia; 

Prierezová téma Environmentálna výchova sa realizuje integrovane hlavne do 

predmetov: prvouka, prírodoveda, vlastiveda, etická výchova, biológia, geografia, 

fyzika, chémia, výtvarná výchova 
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ISCED1 
 

III.5.  Ciele výchovy a vzdelávania 
 

Program primárneho vzdelávania /1. stupeň základnej  školy / má zabezpečiť hladký 

prechod  z predškolského  vzdelávania  a z rodinnej  starostlivosti na školské 

vzdelávanie  prostredníctvom  stimulovania  poznávacej  zvedavosti detí, 

vychádzajúcej z ich  osobného poznania. Východiskom  sú aktuálne  skúsenosti 

žiaka, vedomosti, pojmy a záujmy, ktoré sú rozvíjané podľa jeho  reálnych  možností 

tak, aby  sa dosiahol pevný základ pre jeho budúci akademický a sociálny  úspech. 

Program je založený na princípe postupu od  známeho k neznámemu pri  

nadobúdaní nových skúseností z pozorovania  a zažitia aktivít a udalostí, ktoré sú 

spojené so životom  dieťaťa a s jeho  bezprostredným  kultúrnym a prírodným  

prostredím. V tomto veku je pre deti dôležitá programová možnosť získať vlastnými  

aktivitami bohaté skúsenosti a zážitky prostredníctvom hry a učenia v skupine  

rovesníkov. Osobitne  významné je  poskytovanie  možností rozvíjať si potrebu 

vyjadrovať sa a realizovať sa prostredníctvom slov, pohybov, piesní a obrazov, čo je  

významný základ pre rozvoj gramotnosti. Základom  je priateľská a ústretová klíma, 

ktorá podnecuje  žiakov  k spontánnemu a tvorivému poznávaniu, konaniu, 

hodnoteniu a dorozumievaniu a podporuje  celostný rozvoj ich osobnosti. 

 

Program primárneho  vzdelávania  má pripraviť žiakov  na samostatnú  prácu i na 

prácu v skupine , aby  každý z nich získal pevný základ spoločného poznania 

a zároveň osobnej skúsenosti z vzájomného ohľadu, uznania  a úcty. 

Vzdelávanie  na prvom stupni je  organizované tematicky s prirodzeným  začlenením 

integratívnych predmetových prvkov, čím sa vytvára základ pre nižšie  sekundárne 

vzdelávanie /ktoré už uplatňuje  špecifickejší predmetovo-disciplinárny prístup/. 

Súčasťou cieľového programu je  aj včasná korekcia prípadných  znevýhodnení 

/zdravotných , sociálnych a učebných/ a rozpoznanie, resp. podchytenie  špecifických 

potrieb, záujmov a schopností /vrátane  nadania a talentu/ žiakov. Dôležité je 

podchytenie  žiakov  so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /včasná 

depistáž, diagnostika a korekcia prípadných znevýhodnení/.Hodnotenie žiakov  je 

postavené na plnení konkrétnych a splniteľných  úloh, je  založené prevažne  na  

diagnostikovaní a uplatňovaní osobného  rozvoja  žiaka. Každý žiak musí mať 

možnosť zažívať úspech a musí  vedieť, že chyby a ich  odstraňovanie  tiež 

napomáhajú k jeho rozvoju. 

 
Primárne  vzdelávanie  poskytuje  východiskovú bázu pre  postupné rozvíjanie  

kľúčových spôsobilostí /kompetencií/ žiakov  ako základu  všeobecného  vzdelania 

prostredníctvom nasledujúcich cieľov: 
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 poskytnúť žiakom  možnosti vedeného  skúmania ich  najbližšieho kultúrneho 

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

a záujem skúmať okolie, 

 

 umožniť žiakom spoznávať svoje  vlastné schopnosti a rozvojové možnosti 

a osvojiť si základy  spôsobilosti učiť sa učiť sa  a poznávať seba samého, 

 

 podporovať kognitívne  procesy  a spôsobilosti žiakov  kriticky  a tvorivo 

myslieť prostredníctvom  získania  vlastnej  poznávacej skúsenosti a aktívnym  

riešením problémov, 

 

 vyvážene  rozvíjať u žiakov  spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, 

hodnotiť /vyberať a rozhodovať/ a iniciatívne konať aj na základe  

sebariadenia  a sebareflexie, 

 

 podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych  spôsobilostí, najmä 

otvorene vstupovať do sociálnych  vzťahov, účinne  spolupracovať, rozvíjať si 

sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším 

ľuďom obce a k svojmu širšiemu  kultúrnemu a prírodnému okoliu, 

 

 viesť žiakov  k tolerancii a akceptovaniu iných ľudí, ich  duchovno-kultúrnych 

hodnôt, 

 

 naučiť žiakov  uplatňovať svoje práva  a súčasne  plniť svoje  povinnosti, niesť 

zodpovednosť za svoje  zdravie  a aktívne  ho chrániť a upevňovať. 

 

 

Hlavnými programovými cieľmi primárneho vzdelávania sú  rozvinuté kľúčové 

spôsobilosti /ako kombinácie  vedomostí, spôsobilostí, skúseností a postojov/ 

žiakov na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná. 

 

V etape  primárneho vzdelávania  sú  za kľúčové považované: 

 komunikačné spôsobilosti, 

 čitateľská gramotnosť 

 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 , 

 osobné, sociálne a občianske  spôsobilosti, 

 spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa  prostriedkami danej 

kultúry. 
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Osvojovanie  kľúčových kompetencií je dlhodobým  a zložitým procesom, ktorý 

začína v predprimárnom  vzdelávaní, pokračuje  v primárnom  a sekundárnom 

vzdelávaní a postupne sa dotvára v ďalšom  priebehu života. Celoživotne sa 

rozvíjajúce  kľúčové spôsobilosti /kompetencie/ potrebuje  každý jednotlivec na 

osobné uspokojenie  a naplnenie , na rozvoj kompletnej  osobnosti,  na aktívne  

občianstvo,  a na uplatnenie  sa vo  svete práce. Výber kľúčových  kompetencií 

vychádza  z európskeho referenčného rámca kľúčových  spôsobilostí, ktoré sú 

rozpracované s ohľadom  na hodnoty a potreby  nášho školského  systému. Kľúčové 

kompetencie  majú nadpredmetový charakter a vzájomne  sa prelínajú. Sú 

výsledkom  celkového procesu celostného vzdelávania. K ich rozvíjaniu prospieva 

celý  vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, podnetné sociálno-

emočné prostredie školy, programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj 

v mimovyučovacej a v mimoškolskej činnosti. 

 

 

 

III.6. Profil  absolventa   
 

Primárne vzdelanie  získa  žiak úspešným  absolvovaním  všeobecnovzdelávacieho 

programu štvrtého ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom  

o získanom vzdelaní je vysvedčenie. Absolvent programu primárneho  vzdelávania 

plynule pokračuje na  nadväzujúcom  stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania , 

alebo  adekvátnom  stupni viacročného  gymnázia. 

 Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené /aj vlastným 

podielom/ základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej 

a kultúrnej gramotnosti. Nadobudol základy  pre osvojenie účinných techník  

/celoživotného/ učenia sa  a pre  rozvíjanie  spôsobilostí. 

 Získal predpoklady  pre to, aby  si vážil sám seba, i druhých , aby  bol 

dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať 

 Má osvojené základy  používania  materinského  a cudzieho jazyka. 

 

 

Úroveň rozvinutosti kľúčových  kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných 

stupňoch  vzdelávania. 

 

Absolvent primárneho vzdelávania  má  osvojené tieto  kľúčové kompetencie 

/spôsobilosti/: 

 

a/ sociálne komunikačné kompetencie  /spôsobilosti/ 

 vyjadruje  sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou  formou adekvátnou 

primárnemu stupňu vzdelávania, 
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 dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné 

argumenty a vyjadriť svoj názor, 

 uplatňuje  ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so 

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

kontaktu, 

 rozumie rôznym typom  doteraz  používaných textov a bežne  používaným  

prejavom  neverbálnej komunikácie  a dokáže  na ne  adekvátne reagovať, 

 na základnej  úrovni využíva  technické  prostriedky  osobnej komunikácie, 

 chápe  význam rešpektovania  kultúrnej  rozmanitosti, 

 v cudzích jazykoch je schopný na  primeranej  úrovni  porozumieť 

hovorenému textu, uplatniť sa  v osobnej konverzácii, ako  aj tvoriť texty, 

týkajúce  sa bežných životných situácií, 

 

/b/ kompetencia  /spôsobilosť/ v oblasti matematického a prírodovedného     

     myslenia 

 používa základné matematické myslenie  na riešenie  rôznych  praktických  

problémov v každodenných situáciách a je schopný /na  rôznych  úrovniach/ 

používať matematické modely  logického a priestorového myslenia 

prezentácie  /vzorce, modely/ 

 je pripravený ďalej  si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať 

odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov, 

 

/c/ kompetencie  /spôsobilosti/ v oblasti informačných a komunikačných  

     technológií 

 vie používať vybrané  informačné a komunikačné technológie  pri 

vyučovaní a učení sa, 

 ovláda základy  potrebných  počítačových  aplikácií, 

 dokáže  primerane veku komunikovať pomocou  elektronických  médií, 

 dokáže  adekvátne  veku  aktívne  vyhľadávať informácie  na internete, 

 vie používať rôzne  vyučovacie  programy, 

 získal základy   algoritmického myslenia, 

 chápe, že je rozdiel medzi  reálnym a virtuálnym svetom, 

 vie, že  existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním  internetu a IKT. 

 

/d/ kompetencia /spôsobilosť/ učiť sa učiť sa 

 má osvojené  základy  schopnosti  sebareflexie  pri poznávaní svojich  

myšlienkových  postupov, 

 uplatňuje základy  rôznych techník učenia sa  a osvojovania  si poznatkov, 

  vyberá a hodnotí získané informácie, spracúva ich  a využíva vo  svojom  

učení a v iných  činnostiach, 

 uvedomuje si význam  vytrvalosti  a iniciatívy pre svoj pokrok, 
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/e/ kompetencia  /spôsobilosť/ riešiť problémy 

 vníma a sleduje problémové situácie  v škole  a vo svojom  najbližšom okolí, 

adekvátne svojej úrovni navrhuje  riešenia podľa  svojich  vedomostí 

a skúseností z danej oblasti, 

 pri riešení  problémov hľadá a využíva  rôzne  informácie , skúša viaceré 

možnosti riešenia problému, overuje  správnosť riešenia a osvedčené postupy 

aplikuje pri podobných , alebo  nových problémoch, 

 pokúša sa problémy  a konflikty  vo vzťahoch  riešiť primeraným  /chápavým 

a spolupracujúcim/  spôsobom, 

 

/f/ osobné, sociálne a občianske  kompetencie  /spôsobilosti/ 

 má základy pre  smerovanie  k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, 

 uvedomuje  si vlastné potreby  a tvorivo využíva  svoje  možnosti, 

 dokáže  odhadnúť svoje  silné  a slabé stránky , ako svoje  rozvojové 

možnosti, 

 uvedomuje  si  dôležitosť ochrany  svojho zdravia a jeho  súvislosť  

s vhodným a aktívnym  trávením voľného času 

 dokáže  primerane  veku odhadnúť dôsledky  svojich  rozhodnutí a činov, 

 uvedomuje si, že  má svoje  práva a povinnosti, 

 má osvojené základy  pre  efektívnu spoluprácu v skupine, 

 dokáže prijímať nové nápady, alebo aj sám prichádza  s novými nápadmi 

a postupmi pri spoločnej  práci, 

 uvedomuje si význam pozitívnej  sociálno-emočnej klímy  v triede  a svojim 

konaním prispieva k dobrým  medziľudským  vzťahom, 

 

 

/g/ kompetencia /spôsobilosť/ vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa     

     nástrojmi kultúry 

 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej  kultúrnej  gramotnosti 

prostredníctvom umeleckých a iných  vyjadrovacích  prostriedkov, 

 dokáže  pomenovať druhy  umenia  a ich hlavné nástroje  a vyjadrovacie  

prostriedky /na úrovni primárneho vzdelávania/, 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie  vo svojom živote, 

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

 rešpektuje vkus iných  ľudí a primerane  veku dokáže vyjadriť svoj názor  

a vkusový  postoj, 

 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky  súvisiace  s úpravou zovňajšku  

človeka, 

 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu /etiketu/, 

 správa sa kultúrne, primerane  okolnostiam  a situáciám, 

 má osvojené základy  pre  tolerantné a empatické vnímanie  prejavov 

iných kultúr. 
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ISCED 2 
 

III.7. Ciele výchovy a vzdelávania 
 

Predpokladom  dosiahnutia  cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania je  zaistenie 

kontinuity a plynulého prechodu z primárneho na nižšie sekundárne  vzdelávanie. 

Základom nižšieho  sekundárneho  vzdelávania je interdisciplinárny 

/medzipredmetový/ prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov  a rozvoj  ich  

analytických a kritických schopností. Aktuálne znalosti žiakov  a ich uplatňovanie  

v praxi sú východiskovým bodom pri získavaní nových  znalostí a ďalšom rozvoji 

kompetencií žiakov.  Nevyhnutnou súčasťou cieľov nižšieho sekundárneho 

vzdelávania  je vypestovať u žiakov  zodpovednosť za vlastné učenie sa a poskytnúť 

im príležitosti objaviť a rozvinúť ich  schopnosti v súlade  s ich  reálnymi možnosťami, 

aby získali podklad pre optimálne rozhodnutie  o ďalšom – vyššom sekundárnom  

vzdelávaní. 

 

 

Hlavným cieľom je,  aby žiaci nadobudli: 

 primerane  veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti /kompetencie/, zmysluplné 

základné vedomosti a znalosti a vypestovaný základ záujmu o celoživotné 

učenie sa, 

 jasné povedomie národného  a svetového kultúrneho dedičstva, 

 záujem  a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti.  

 

 

Zámermi nižšieho sekundárneho vzdelávania sú tieto očakávania od žiaka: 

 osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou, 

 mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy, 

 osvojiť si a využívať efektívne  stratégie učenia sa, 

 nadobudnúť primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce, 

 mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe  a svojmu zdraviu. 

 

 

 

III.8. Profil absolventa 
 

Absolvent programu nižšieho sekundárneho vzdelania získa  vysvedčenie s doložkou 

– so  špeciálnym  vyznačením  ukončenia  programu  poskytnutého základnou 

školou. Tým splní podmienku na  pokračovanie  vo vzdelávaní na vyššom  
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sekundárnom stupni /na  všeobecnovzdelávacom, alebo odbornovzdelávacom  type 

vzdelávania/, v priebehu ktorého ukončuje  povinné  základné vzdelávanie /povinnú 

školskú dochádzku/. V prípade  ukončenia  základného vzdelávania  /povinnej 

školskej  dochádzky/ na úrovni ISCED 2B, môže  tento absolvent vstúpiť do 

pracovného procesu, ako  nekvalifikovaný pracovník. Žiak, ktorý absolvoval  1-ročnú 

základnú  odbornú prípravu na úrovni ISCED 2C, získava osvedčenie  o absolvovaní 

programu základného odborného vzdelávania  garantujúceho zaučenie  v danom  

odbore, má otvorenú možnosť  získať i vysvedčenie  potvrdzujúce ukončenie 

povinnej školskej dochádzky. Podľa toho absolvent môže  vstúpiť priamo na trh 

práce, buď ako pracovná sila  s minimálnou odbornou kvalifikáciou, alebo  

pokračovať v štúdiu na úrovni 3C. 

Dosiahnutie  tohto stupňa  vzdelania, je pre všetkých  žiakov  nevyhnutnou 

podmienkou pokračovania  v ďalšom  štúdiu. 

 

 

Profil absolventa  nižšieho sekundárneho stupňa je založený na kľúčových  

spôsobilostiach /kompetenciách/, ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, 

spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne 

konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť  sa do  spoločenských  

vzťahov  a osobnostne sa  rozvíjať – zjednodušene  ide  o spôsobilosť uplatniť svoje  

vzdelanie  v pracovnom, občianskom , rodinnom  a osobnom živote. Kľúčové 

kompetencie  sa formujú na základe  osobnej  praktickej činnosti a skúsenosti 

a zároveň sú  uplatniteľné v životnej  praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju 

kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú, ako vedomosti, ale  majú 

potenciálnu vlastnosť neustále  sa rozvíjať /a preto môžu byť základom  

celoživotného učenia sa  a osobnej flexibility/. Sú výsledkom a dôsledkom,  nielen 

formálneho /školského/ vzdelávania, ale  aj  neformálneho vzdelávania , ako aj  

neinštitucionálneho /informálneho/ vzdelávania. Jednotlivé kľúčové spôsobilosti 

/kompetencie/ sa navzájom  prelínajú, prepájajú a majú nadpredmetový programový 

charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania  

a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu a iných rozvíjajúcich 

aktivít prebiehajúcich  v rámci školy. Nadväzujúc na  spôsobilosti získané v priebehu 

predchádzajúceho /primárneho/  vzdelávania  absolvent nižšieho sekundárneho 

vzdelania  má osvojené tieto  kľúčové kompetencie /spôsobilosti/: 

 
a/ kompetencia  /spôsobilosť/ k celoživotnému učeniu sa  

 uvedomuje  si potrebu svojho  autonómneho  učenia sa ako  prostriedku 

sebarealizácie  a osobného rozvoja, 

 dokáže  reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia  pri  získavaní 

a spracovávaní nových  poznatkov  a informácií a uplatňuje  rôzne stratégie  

učenia sa, dokáže  kriticky zhodnotiť informácie  a ich zdroj, tvorivo ich  

spracovávať a prakticky   využívať, 
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 kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma  spätnú väzbu a uvedomuje si ďalšie  

rozvojové možnosti,  

 

b/ sociálne  komunikačné kompetencie /spôsobilosti/ 

 dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní 

a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav 

zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie, 

 efektívne  využíva  dostupné informačno-komunikačné technológie, 

 vie prezentovať sám seba a výsledky  svojej práce na verejnosti, používa 

odborný jazyk 

 dokáže primerane  komunikovať v materinskom jazyku a v dvoch cudzích 

jazykoch, 

 chápe  význam  a uplatňuje  formy  takých  komunikačných  spôsobilostí, 

ktoré sú základom  efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom 

rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti, 

 

c/ kompetencia /spôsobilosť/ uplatňovať základ matematického myslenia  a                                

    základné schopnosti  poznávať v oblasti vedy a techniky 

 používa matematické myslenie na riešenie  praktických  problémov 

v každodenných situáciách, 

 používa  matematické modely logického a priestorového myslenia  

a prezentácie /vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky/, 

 používa základy  prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky 

podložené úsudky, pričom  vie použiť získané operačné vedomosti na 

úspešné riešenie problémov, 

 

d/ kompetencia  /spôsobilosť/ v oblasti informačných  a komunikačných  

    technológií 

 má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT, ako predpoklad ďalšieho 

rozvoja, 

 používa základné postupy pri práci s textom  a jednoduchou prezentáciou, 

 dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy  a pracovať  v jednoduchom 

grafickom  prostredí, 

 je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá, 

 dokáže  využívať IKT pri vzdelávaní, 

 

e/ kompetencie  /spôsobilosť/ riešiť problémy 

 uplatňuje  pri riešení problémov vhodné metódy založené na  analyticko-

kritickom a tvorivom myslení, 

 je otvorený /pri  riešení problémov/ získavaniu a využívaniu rôznych , aj  

inovatívnych postupov, formuluje  argumenty  a dôkazy  na obhájenie svojich  

výsledkov, 



Základná škola Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín 
 

 dokáže spoznávať pri jednotlivých  riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje 

si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika, 

 má predpoklady  na konštruktívne  a kooperatívne  riešenie konfliktov, 

 

 

f/      kompetencie  /spôsobilosti/ občianske  

 uvedomuje  si základné humanistické hodnoty, zmysel  národného, kultúrneho 

dedičstva, uplatňuje  a ochraňuje  princípy demokracie, 

 vyvážene chápe  svoje  osobné záujmy spojení so záujmami širšej skupiny, 

resp. spoločnosti, 

 uvedomuje  si práva v kontexte so zodpovedným prístupom  k svojim  

povinnostiam, 

 prispieva k naplneniu práv iných, 

 je otvorený kultúrnej a etnickej  rôznorodosti, 

 má predpoklady  zainteresovane  sledovať  a posudzovať udalosti a vývoj 

verejného života  a zaujímať k nim stanoviská, aktívne  podporuje 

udržateľnosť kvality životného prostredia 

 

 

 

 

g/ kompetencie  /spôsobilosti/ sociálne a personálne 

 dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si  

vlastnú samostatnosť / nezávislosť ako člen celku/, 

 vie si svoje  ciele  a priority stanoviť v súlade  so svojimi reálnymi 

schopnosťami, záujmami a potrebami, 

 osvojil si  základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje 

si svoju zodpovednosť v tíme, kde  dokáže tvorivo prispievať 

k dosahovaniu spoločných cieľov, 

 dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania 

a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch 

 

 

h/ kompetencie  /spôsobilosti/ pracovné 

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

hodnotí svoje výsledky  a aktívne  pristupuje  k uskutočneniu svojich cieľov, 

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

 chápe princípy  podnikania  a zvažuje  svoje  predpoklady  pri jeho budúcom 

plánovaní, 

 dokáže získať a využiť informácie  o vzdelávacích  a pracovných 

príležitostiach, 
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i/ kompetencie  /spôsobilosti/ smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

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

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

 

 

j/ kompetencie  /spôsobilosti/ vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa   

   nástrojmi kultúry 

 dokáže sa vyjadrovať na vyššom  stupni  umeleckej gramotnosti 

prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov  výtvarného a hudobného 

umenia, 

 dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné 

vyjadrovacie  prostriedky, 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie  vo svojom  živote 

a v živote  celej spoločnosti, 

 cení si a rešpektuje umenie a kultúrne  historické tradície, 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu /etiketu/, 

 správa  sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 

 je tolerantný a empatický k prejavom  iných kultúr. 
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IV. Školský učebný plán 

Predmet/ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

Slovenský jazyk a literatúra 9 9 8 7 33 

Anglický jazyk 1 1 3 3 8 

Prírodoveda/Prvouka 1 2 1 2 6 

Vlastiveda  0  0 1 2 3 

Etická/náboženská výchova 1 1 1 1 4 

Matematika 5 5 4 4 18 

Informatika  0  0 1 1 2 

Pracovné vyučovanie  0  0 1 1 2 

Výtvarná výchova 2 2 2 2 8 

Hudobná výchova 1 1 1 1 4 

Telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 

Spolu 22 23 25 26 96 

 

Predmet/ trieda 5.A,B 6.A,B 7.A,B 8.A,B 9.A,B Spolu 

Slovenský jazyk a literatúra 5 5 4 5  5  24 

Anglický jazyk 4 3 3 3  3  16 

2. cudzí jazyk 0 0 2 2  2  6 

Fyzika 0 2 1 2  2  7 

Chémia 0 0 2 2  1  5 

Biológia 2 2 2 1  1  8 

Dejepis 1 2 1,5 1  3  8,5 

Geografia 2 2 1,5 1  1  7,5 

Občianska náuka 0 1 1 1  1  4 

Etická/náboženská výchova 1 1 1 1  1  5 

Matematika 5 5 5 5  5  25 

Informatika 1 1 1 1  1  5 

Technika 1 1 1 1  1  5 

Výtvarná výchova 2 1 1 1  1  6 

Hudobná výchova 1 1 1 1  0  4 

Telesná a športová výchova 2 2 2 2  2  10 

Spolu 27 29 30 30  30  146 
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Predmet/ trieda 5.C 6.C 7.C 8.C 9.C Spolu 

Slovenský jazyk a literatúra 5 5 4 5  5  24 

Anglický jazyk 4 4 3 3  4  18 

2. cudzí jazyk 2 2 2 2  2  10 

Fyzika 0 1 1 2  2  6 

Chémia 0 0 2 2  1  5 

Biológia 2 2 2 1  1  8 

Dejepis 1 1,5 1,5 1  3  8 

Geografia 2 1,5 1,5 1  1  7 

Občianska náuka 0 1 1 1  1  4 

Etická/náboženská výchova 1 1 1 1  1  5 

Matematika 4 4 5 5  5  23 

Informatika 1 1 1 1  0  4 

Technika 1 1 1 1  1  5 

Výtvarná výchova 1 1 1 1  1  5 

Hudobná výchova 1 1 1 1  0  4 

Telesná a športová výchova 2 2 2 2  2  10 

Spolu 27 29 30 30  30  146 

 

Klasifikácia predmetov: 

Predmet/ ročník 1. 2. 3. 4. 

Slovenský jazyk a literatúra klas. klas. klas. klas. 

Anglický jazyk neklas. neklas. klas. klas. 

Prvouka/ Prírodoveda klas. klas. klas. klas. 

Vlastiveda     klas. klas. 

Etická/náboženská výchova neklas. neklas. neklas. neklas. 

Matematika klas. klas. klas. klas. 

Informatika     neklas. neklas. 

Pracovné vyučovanie     neklas. neklas. 

Výtvarná výchova neklas. neklas. neklas. neklas. 

Hudobná výchova neklas. neklas. neklas. neklas. 

Telesná a športová výchova neklas. neklas. neklas. neklas. 
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Predmet/ ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Slovenský jazyk a literatúra klas. klas. klas. klas. klas. 

Anglický jazyk klas. klas. klas. klas. klas. 

2. cudzí jazyk klas.  klas.  klas. klas. klas. 

Fyzika   klas. klas. klas. klas. 

Chémia     klas. klas. klas. 

Biológia klas. klas. klas. klas. klas. 

Dejepis klas. klas. klas. klas. klas. 

Geografia klas. klas. klas. klas. klas. 

Občianska náuka   klas. klas. klas. klas. 

Etická/náboženská výchova neklas. neklas. neklas. neklas. neklas.   

Matematika klas. klas. klas. klas. klas. 

Informatika klas. klas. klas. klas. klas. 

Technika klas. klas. klas. klas. klas. 

Výtvarná výchova neklas. neklas. neklas. neklas. neklas. 

Hudobná výchova neklas. neklas. neklas. neklas. 
 

Telesná a športová výchova neklas. neklas. neklas. neklas. neklas. 

 

 


