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Plnoorganizovaná základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským 

Počet žiakov: základná škola  111 

materská škola 43 

Počet ročníkov: 9 

Počet tried: 9 

Počet žiakov v 1. 

ročníku: 

12 

Počet žiakov v 5. 

ročníku: 

15 (2 mimo územia SR) 

 

 

 

  

  

 

Ciele výchovy a vzdelávania na našej škole v inovovaných ročníkoch vychádzajú zo 

všeobecne definovaných cieľov ŠVP. Ich spoločným základom sú konkretizované predmetové 

ciele a špecifické ciele prierezových tém, ktoré sa majú výchovou a vzdelávaním naplniť.  

Na 1. stupni sa vyvážene venuje pozornosť nielen kognitívnym a intelektuálnym 

aspektom vzdelávania, ale rovnocenne aj sociálnemu a emocionálnemu rozvoju žiakov. 

Uvedené hľadisko sa premieta do všeobecných cieľov vzdelávania:  

 vytvárať u žiakov základy gramotností prostredníctvom rozvíjania kľúčových 

kompetencií;  

 poskytovať každému žiakovi mnohostranné možnosti na vlastné objavovanie a 

skúmanie najbližšieho sociálneho, prírodného a kultúrneho prostredia;  

 viesť žiakov k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich individuálnych 

predpokladov a efektívnych spôsobov vlastného učenia sa;  

 rozvíjať kognitívne schopnosti žiakov aktívnym riešením problémov samostatne aj v 

skupinách a vytvoriť tak u nich základy pre tvorivé a kritické myslenie;  

 rozvíjať sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie žiakov;  

 viesť žiakov k zodpovednému aktívnemu prístupu k ochrane a upevňovaniu svojho 

zdravia;  
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 viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu 

práv iných ľudí.  

 

Vo vzdelávaní na 2. stupni základnej školy je potrebné najmä:  

 rozvíjať u žiakov funkčnú gramotnosť a kritické myslenie;  

 umožňovať každému žiakovi v rámci výučby nadobúdanie kompetencií vlastnou 

činnosťou a aktivitami zameranými aj na objavovanie a vytváranie nových významov;  

 motivovať žiakov k zodpovednosti a záujmu o vlastné vzdelávacie výsledky 

prostredníctvom ich aktívneho zapojenia do procesu vzdelávania;  

 viesť žiakov k využívaniu efektívnych stratégií učenia sa (učiť sa učiť);  

 poskytovať každému žiakovi príležitosť objaviť a rozvinúť svoje schopnosti v súlade s 

reálnymi možnosťami, aby tak získal podklad pre optimálne rozhodnutie o svojom ďalšom 

vzdelávaní;  

 sprostredkovať dostatok príležitostí na osobnostný rozvoj každého žiaka;  

 rozvíjať u žiakov sociálne kompetencie s dôrazom na kultivovanú komunikáciu a 

spoluprácu;  

 viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu 

práv iných ľudí.  

Zámerom iŠkVP nie je zmeniť ciele výchovno-vzdelávacieho procesu, ale obohatiť ho 

predovšetkým o nové metódy, formy, prístupy. V tomto školskom roku sa sústredíme na 

efektívne začlenenie a realizáciu edukačných stratégií, tak ako sú definované v obsahu ŠVP 

v 1. a 5. ročníku.         

V rámci poznávacích (kognitívnych) kompetencií budeme rozvíjať spôsobilosť žiakov 

učiť sa jednotlivo, ale aj v skupine. Budeme žiakov viesť ku kritickému mysleniu (vyjadriť 

nesúhlas s obsahom učiva, logicky argumentovať), budeme podporovať spôsobilosť 

formulovať problémy, ale ich aj riešiť. Vyzdvihneme, oceníme tvorivé myslenie a aplikujeme 

jeho výsledky. Sústredíme pozornosť žiakov na svoje bezprostredné okolie s cieľom poznať, 

uchovávať a rozvíjať miestne zvyky a tradície. Budeme venovať zvýšenú pozornosť 

požiadavkám Testovania predovšetkým zvyšovaním úrovne  matematickej, 

prírodovednej, čitateľskej gramotnosti ako aj informatickej a finančnej gramotnosti v rámci 

primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania. 

V oblasti komunikácie budeme podporovať spôsobilosť tvoriť, prijímať, spracovávať, 

vyhľadávať a odosielať informácie, formulovať svoje názory a podoprieť ich argumentmi. 

Budeme rozvíjať aj emocionálnu inteligenciu – verbálnym a neverbálnym vyjadrením vôle 

a citov. 

V rámci interpersonálnych (sociálnych) kompetencií budeme rozvíjať spôsobilosť 

akceptovať skupinové hodnoty, tolerovať odlišnosti, spolupracovať, byť empatický. 

Za podstatný považujeme aj intrapersonálny (osobnostný) rozvoj žiakov – vytváranie 

a reflektovanie vlastnej identity, vlastného hodnotového systému a schopnosť sebaregulácie 

a ochrany vlastného života a zdravia s dôrazom na environmentálnu výchovu – pokračovať 

separácii druhotných surovín: papiera, plastov, nebezpečného odpadu (batérií). 
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Škola umožní všetkým študentom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti 

vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch, umožní rozvoj spomínaných kľúčových 

kompetencií, dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu 

umožnené zažiť úspech. 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, pripraviť človeka 

rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie 

k celoživotnému vzdelávaniu. Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej 

škole. 

Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, 

so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov. Venovať 

zvýšenú pozornosť požiadavkám Testovania predovšetkým zvyšovaním úrovne  matematickej, 

prírodovednej, finančnej a čitateľskej gramotnosti v rámci primárneho a nižšieho sekundárneho 

vzdelávania. 

Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, 

sociálne a environmentálne cítenie a hodnotové orientácie. Formovať vlastenecké cítenie 

s ohľadom na región. Podporovať záujem o bezprostredne okolie, jeho históriu, zvyky 

a tradície v rámci regionálnej výchovy. Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov 

v súlade s kresťanskými hodnotami. V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, 

zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. 

Pedagogické stratégie budeme orientovať na riešenie problémových úloh a tvorbu 

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

problémy, snažiť sa nájsť odpovede.  

Výchovno-vzdelávacie aktivity budeme realizovať v bežných triedach, ale aj v triedach 

s interaktívnymi tabuľami (podľa stanoveného rozvrhu), nakoľko všetci učitelia školy 

absolvovali rôzne druhy vzdelávania v oblasti interaktívnych technológií. 

Vo vyučovaní budeme využívať komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy 

(problémovú, projektovú; skupinové a kooperatívne vyučovanie). 
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Primárne vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej 

časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy, Dokladom 

o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.   

Primárne vzdelanie získa žiak s mentálnym postihnutím  absolvovaním vzdelávacieho 

programu pre žiakov s mentálnym postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 

Z. z., absolvovaním posledného ročníka základnej školy. Dokladom o získanom stupni 

vzdelania je vysvedčenie s doložkou (ISCED 1).  

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia má osvojené  kľúčové kompetencie (Pozri Vzdelávací program pre žiakov 

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s. 7, 8).  

Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, 

matematickej, prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti, ktoré sa budú postupne 

rozvíjať v rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania.  

Na veku primeranej úrovni disponuje nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami:  

 pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa;  

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

 rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich 

používať;  

 využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v 

každodenných situáciách;  

 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná 

riziká spojené s využívaním internetu a médií;  

 získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami;  

 dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej 

činnosti, v starostlivosti o seba a druhých;  

 rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho 

príčinách a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností;  

 váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať;  

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám;  
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 má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s 

ktorými sa stretáva vo svojom živote;  

 dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, 

tradície, spôsob života;  

 uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných.  

Nižšie stredné vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka 

ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy 

alebo úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou, ktoré je podmienkou pre 

ďalšie vzdelávanie na vyššom stupni.  

Profil absolventa sa odvíja od kompetencií, ktoré žiak získal v procese vzdelávania a 

sebavzdelávania v rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania a iných rozvíjajúcich aktivít.  

Absolvent nižšieho stredného vzdelávania disponuje nasledujúcimi základnými 

kompetenciami, ktoré vychádzajú zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov a 

špecifických cieľov prierezových tém na tomto stupni vzdelávania:  

 pozná a uplatňuje efektívne techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov; 

 vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou;  

 využíva cudzí jazyk na úrovni používateľa základov jazyka;  

 používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je 

schopný aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového myslenia;  

 používa informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa a pre svoj život;  

 vyhľadá a využije viaceré informácie a možnosti pri plánovaní úloh a riešení 

problémov s uplatnením zásad kritického myslenia;  

 dokáže aplikovať osvojené poznatky a metódy prírodných vied vo svojom živote;  

 uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine;  

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

profesijné záujmy;  

 chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné princípy zdravého 

životného štýlu v každodennom živote;  

 uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom živote a živote celej 

spoločnosti;  

 prijíma rozmanitosť ako prirodzenú súčasť spoločnosti;  
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 pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných;  

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

Získané kompetencie žiaka menia svoju kvalitu (rozvíjajú sa) v priebehu jeho ďalšieho 

vzdelávania. 

 

 

  

V inovovaných ročníkoch  bude naša škola zameraná na získavanie  a upevňovanie 

kompetencií v prvom  cudzom  jazyku – angličtine a matematike (1. ročník) a rozvoj čitateľskej 

gramotnosti na hodinách SJL, zdokonaľovanie kompetencií v anglickom jazyku a upevňovanie 

a prehlbovanie matematických zručností v 5. ročníku (intaktní žiaci). 

Pre integrovaných žiakov (5. ročník) je škola zameraná na upevnenie kompetencií 

v predmetoch slovenský jazyk, matematika, informatická výchova, vlastiveda a výtvarná 

výchova  podľa ICSED I variant A. Bližšie pozri UO. 

 

 5 Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania 

Dĺžka štúdia primárny stupeň 4 roky 

nižší sekundárny stupeň 5 rokov 

Forma 

organizácie 

výchovy a 

vzdelávania 

denná forma  
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Rámcový učebný plán ISCED 1 – intaktní žiaci 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmet 

1. ročník    

ŠVP ŠkVP       

Jazyk 

a komunikácia 

Slovenský jazyk  

a literatúra 
9        

Prvý cudzí jazyk  1       

Druhý cudzí jazyk         

Matematika 

a práca 

s 

informáciami 

Matematika 4 1       

Informatická 

výchova 
        

Príroda 

a spoločnosť 

Prvouka         

Prírodoveda         

Vlastiveda         

Človek 

a hodnoty 

Etická výchova / 

Náboženská výchova 
1        

Umenie 

a kultúra 

Výtvarná výchova 2        

Hudobná výchova 1        

Človek a svet 

práce 
Pracovné vyučovanie         

Zdravie a 

pohyb 
Telesná výchova 2        

Voliteľné 

hodiny 
Regionálna výchova         

         

SPOLU 20 2       
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Učebné osnovy 
 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby iŠVP / iŠkVP 0/ 1týždenne ,   0/33 hodín  ročne 

Ročník prvý 

Škola Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 

Názov iŠkVP 1. stupeň základnej školy 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 2 roky voliteľný predmet / 2 roky povinný predmet 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk , anglicky jazyk 

Vyučujúca: Mgr. Monika Škvarová 

 

1.Charakteristika predmetu 

 
Politickými a spoločenskými zmenami, intenzívnym rozvojom médií sa náš svet stále 

zmenšuje. Sústavne sme konfrontovaní rozmanitosťou osobitostí iných krajín, iných kultúr a 

jazykov. Vyučovanie cudzích jazykov, interkultúrne učenie sa je neodmysliteľnou súčasťou 

školského života. 

V posledných rokoch je jedným z ťažísk v našom školstve práve vyučovanie cudzích jazykov a 

záujem zo strany žiakov, či rodičov o štúdium cudzích jazykov neustále rastie. Nielen rodičia, 

ale aj celospoločenský vývin, otvorenie našej krajiny do Európy a jej štruktúr si žiada dobré 

ovládanie cudzích jazykov, dobré vedomosti a komunikatívne zručnosti. 

Jednou z možností, ako čeliť týmto požiadavkám, je skorý začiatok vyučovania cudzích 

jazykov. 

 

Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka je oblasť, ktorá je v našej krajine ešte tak trochu 

"terra incognita". Skúsenosti, ktoré sa získali počas experimentálneho vyučovania, poukazujú 

však nato, že skorý začiatok vyučovania anglického jazyka 

 má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa 

 otvára nový horizont pre rozmanitosť kultúr 

 odbúrava už v mladosti etnocentrické myslenie 

 pomáha vytvárať tolerantnosť voči všetkému inokultúrnemu 

 uľahčuje chápanie a reflektovanie vlastného jazyka a vlastnej kultúry. 
Vo vyučovacom predmete anglický jazyk v 1.ročníku  sa zvyšuje v UP v iŠkVP  časová dotácia o 1 

hodinu. Táto vyučovacia hodina sa použije na prípravu žiakov v oblasti produktívnych komunikačných 

jazykových činností a stratégií, hlavne na rozvoj počúvania s porozumením a  hovorenia .  

 

2. Ciele predmetu  

 

Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka 

 má vzbudiť záujem o jazyk a kultúru 

 má sprostredkovať základné vedomosti v anglickom jazyku 

 má umožniť dieťaťu dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom 

 má byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, 

kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti 

 má umožniť dieťaťu lepšie poznanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie 

 

.           3. Vzdelávací štandard  

Obsah 
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Obsah skorého vyučovania anglického jazyka vychádza zo záujmu dieťaťa, z detského sveta a 

z reálií krajiny (cultural studies). 

V začiatočnej fáze skorého vyučovania anglického jazyka hrajú dôležitú úlohu parajazykové 

(rytmus, intonácia) a nonverbálne (mimika, gestikulácia) prostriedky.  

V prvom rade má dieťa jazyk zažiť a použiť v komunikácii s partnerom. Pritom majú u 

začiatočníkov prednosť počúvanie a hovorenie. 

Vyučovanie anglického jazyka v 1.ročníku je založené na komunikatívnej jazykovej 

vyučovacej metóde, ktorá rozvíja komunikačné jazykové kompetencie pomocou vhodne 

zostavených úloh a cvičení. 

 Čítanie a písanie sa pridávajú postupne podľa schopnosti detí a v rámci kontextu (napr. slová, 

ktorých písaný a počutý tvar sa neodlišuje - hot dog, desk, pen atď.). 

Pri používaní jazyka sa dieťa oboznámi so štruktúrami jazyka hravou formou. Ich 

systematizácia vo forme gramatickej progresie ostáva však obsahom neskoršieho vyučovania. 

 

 

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

-  vzdel 

 Dokázať používať každodenné výrazy, slovné 

spojenia a jednoduché vety a rozumieť im.  

Získať a používať základný repertoár slovnej zásoby 

— izolovaných slov (farby, predložky miesta, 

prídavné mená, čísla, hračky, pokyny a povely). 

Poznať a vedieť použiť opytovacie zámeno , what, 

where  v spojitosti s pýtaním sa na farby a miesta. 

Porozumieť hlavnej myšlienke vypočutého 

jednoduchého textu  podporovanej vizuálnymi 

podnetmi. 

Imitovať a voľne použiť naučenú slovnú zásobu 

v reálnej situácii. 

Vedieť opísať vec, alebo osobu. 

Ovládať výslovnosť naučeného textu. 

Nadobudnúť plynulosť v hovorení a slovnej zásoby 

pomocou piesne. 

 

 

 

 

Nadviazať kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou. 

Reagovať pri prvom stretnutí. 

 Stanoviť a prijať pravidlá, alebo 

povinnosti. 

Ponúknuť a reagovať na ponuku. 

Vyjadriť svoj názor. 

Vypočuť si a podať informácie. 

Vybrať si z ponúknutých možnosti. 

Reagovať na situáciu. 

Vnímať a prejavovať svoje city. 

Vyjadriť slovné spojenia pohybom. 

 

 

 

 

 

Učiteľ sám musí rozhodnúť o rozsahu slovnej zásoby v jednotlivých témach 

a o pracovnom tempe detí. 

 

 

1. ROČNÍK 

 

I. JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY 

 

1. téma: This Is Me; My Classroom and My School 

- My name is.../I´m... - základné farby 

- What´s your name? - číslovky 1 - 5 

- Pozdravy - 2 boys, 3 boxes, 4 girls, 5 desks 
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- How are you? - How many? 

- trieda, škola (chair, desk, window,  

 blackboard, pen, book,...) - Sit down, stand up, listen, look, open, 

- What´s this? It´s a...  - Is it a...? Yes,...No,... 

 

 

2. téma: My Family, Me and My Pet 

- predložky in, on, under (pasívne)- big, small, short, long - Where is/are...? 

- farby - rozšírenie 

- domáce zvieratká (pets) 

- I don´t like (cats, long hair,...) - číslovky 5 - 10 

- niektoré časti tela a hlavy 

 

3. téma: My Toys, Pets and Other Animals 

- hračky:  car, doll, teddy...  

- predložky (opakovanie) - in, on, under 

- How many dolls have you got?  - What´s  2 + 5? - How many...? - nové farby 

 

II. VÝSLOVNOSŤ 

Výslovnosť musí byť správna podľa noriem. Jednotlivé hlásky sa nacvičujú v kontexte, napr. 

koncové spoluhlásky (od začiatku treba zabrániť spodobovaniu), w (what,...), th [đ] - [θ], [∂], 

[r], [ć]. 

 

III. INTERKULTÚRNE UČENIE SA 

 miesto vlastnej krajiny v porovnaní s krajinou cieľového jazyka 

 pozdravy, zdvorilostné frázy 

 niektoré sviatky a jedlá 

 

IV. ČÍTANIE 

Učiteľ zaraďuje občasné čítanie jednotlivých slov, ktoré sa neodlišujú v grafickej a zvukovej 

podobe, napr. dog. 

  

4. Metódy a formy práce 

 

Správne zvolenými metódami sa 

 má vytvoriť atmosféra, v ktorej sa môže dieťa učiť bez strachu a stresu 

 má využiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho prirodzená zvedavosť 

 majú zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu učiť sa všetkými zmyslami 

 má dieťa naučiť reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho používať a postupne sa 

osamostatniť (learner´s independence). 

 TPR, komunikačná metóda 
 didaktická hra, dramatizácia, rolové hry, kreatívne úlohy, interaktívne cvičenia, motivačné otázky, 

práca s obrázkami, kartičkami, riešenie problémov, brainstorming, relaxačné cvičenia, samostatná 

práca, frontálna aj individuálna práca, práca v skupinách a vo dvojiciach.   

5. Učebné zdroje 

Core curriculum for english 1. ročník,  PL pre žiakov,  portál Planéta vedomostí 

6. Hodnotenie predmetu  

Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 

1. 5. 2011.  Anglický jazyk v 1. ročníku klasifikujeme.  
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Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby iŠVP 

/ iŠkVP 

4 hodiny  týždenne,  132 hodín ročne +1 hod. spojená s 2. roč. 

33 hodín ročne 

Ročník prvý 

Škola Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 

Názov ŠkVP 1. stupeň základnej školy 

Kód a názov ŠVP 
iŠVP pre 1. stupeň ZŠ, iŠkVP  pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej 

republike 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Vyučujúca: Mgr. Monika Škvarová 

 

         1. Charakteristika predmetu 

Učebný predmet matematika  1.- 4. roč. ZŠ  je  založená na realistickom prístupe k 

získavaniu nových vedomostí a na využívaní  manuálnych a intelektových činností žiakov. Na 

rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych 

situáciách. Takýmto spôsobom získané základné matematické vedomosti umožňujú získať 

matematickú gramotnosť  novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným 

matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre 

celoživotné vzdelávanie. 

Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa 

 elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi 

rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom 

a pod.) 

 vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a 

formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia 

 súhrn vekuprimeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria 

východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka 

 informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť. 

         

 Vzdelávací obsah matematika v 1.- 4. roč. ZŠ  zapadá do piatich tematických okruhov, 

čo sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni explicitne nemusí 

byť zastúpený každý tematický okruh: 

  Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, 

           Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 

 Geometria a meranie , 
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 Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  

            Logika, dôvodenie, dôkazy. 

Vo vyučovacom predmete matematika v 1.ročníku  sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová 

dotácia o 1 hodinu,  pričom je spojená s 2.ročníkom.Táto vyučovacia hodina sa použije 

na zmenu kvality výkonu  v tematických okruhách: 

Vtematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  

-žiaci si utvrdia pojem prirodzeného čísla v obore do 20, pri počtových výkonoch s 

týmito číslami.  

V tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  

-žiaci sa zoznámia  s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov 

a diagramov.  

 V tematickom okruhu Geometria a meranie  

-žiaci vytvoria priestorové geometrické útvary podľa určitých pravidiel a zoznámia sa s 

najznámejšími rovinnými útvarmi. Budú sa učiť porovnávať, odhadovať a merať dĺžku 

a riešiť primerané geometrické úlohy z bežnej reality. 

 Tematický okruh Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa objavuje len v 

podobe  čiastkových úloh.  

Žiaci budú riešiť úlohy manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektmi, pričom budú 

vytvárať rôzne skupiny predmetov podľa ŠVP (usporadúvať, triediť a vytvárať súbory 

podľa danej vlastnosti), pozorovať frekvenciu výskytu určitých javov (udalostí) a 

zaznamenávať ju.  

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa bude objavovať len v podobe úloh.  

Žiaci budú riešiť úlohy, v ktorých  posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti 

primerané výroky z matematiky a zo životných situácií. 

 

           2. Ciele predmetu  

Cieľom učebného predmetu matematika v ročníkoch 1. – 4. ZŠ, je naučiť žiakov tým 

poznatkom, ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú 

potrebovať, ako aj rozvíjanie tých schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia na 

samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa, majú získať také 

skúsenosti, ktoré vyústia  do poznávacích metód zodpovedajúcich veku žiakov. 

   Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu aby sa realizovali najmä tieto cieľové 

zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

– Vekuprimerané presné použitie materinského a odborného jazyka a správna 

aplikácia postupne sa rozširujúcej  matematickej symboliky, vhodné využívanie  

tabuliek, grafov a diagramov. Využívanie pochopených a osvojených pojmov, 

postupov a algoritmov ako prostriedkov pri riešení úloh. 

– V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických 

výpočtov spamäti, písomne aj na kalkulačke, rozvíjať numerické zručnosti žiakov.  

–  Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore.  

og
Zvýraznenie

og
Zvýraznenie
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– Riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou 

a realitou. Na základe  využitia induktívnych  metód získavania nových vedomostí, 

zručnosti a postojov, rozvíjať  matematické nazeranie, logické a kritické myslenie. 

–  Systematické vedenie žiakov k získavaniu skúseností s významom  matematizácie 

reálnej situácie, tvorby matematických modelov  a tým k  poznaniu, že realita je 

zložitejšia ako jeho matematický model. Dostať sa bližšie k dennej praxi.  

            – Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní  

schopností žiakov používať  prostriedky IKT (kalkulátory, počítače)  

k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií. 

–   Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu  zručností  súvisiacich s procesom učenia sa, k 

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

relevantných zdrojov informácií a vytvoreniu si optimálnych podmienok na učenie 

sa.  

– Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a 

upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov,  ako je samostatnosť, 

rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá 

sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, 

systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj  verejnom kontexte. 

–   Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah     

ku všetkým humánnym a demokratickým  hodnotám. 

– Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu  žiakov k spoločným európským hodnotám, 

permanentné poznávanie kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi, 

medzi inými aj našim Slovenskom.  

             3. Vzdelávací štandard  

             Prvý ročník 

              ( 4 hodiny týždenne, 132 hodín za rok, 1hodina spojená 33 hodín ročne) 

              Prehľad tematických celkov a ich obsahu 

I.  Prirodzené čísla 1 až 20 

 Prirodzené čísla 0 – 20. Počítanie počtu vecí, ..., po jednom, po dvoch, utváranie skupín vecí, 

...o danom počte. Porovnávanie čísel. Čítanie a písanie čísel  0 – 20. Riešenie úloh na 

porovnávanie (viac, menej rovnako). 

II. Sčítanie a odčítanie  

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10. Propedeutika vzťahu medzi 

sčítaním a odčítaním. Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie.  

III. Geometria 

Zoznámenie sa s niektorými priestorovými a rovinnými  geometrickými tvarmi a manipulácia 

s nimi. Rozlišovanie  priestorových útvarov očami, hmatom a na obrázku. Kreslenie 

otvorených a uzavretých  krivých čiar, rysovanie priamych čiar.  

IV.  Riešenie aplikačných  úloh a úloh  rozvíjajúce špecifické matematické myslenie 

Získavanie skúseností  s pravdivosťou a nepravdivosťou výrokov. Dichotomické triedenie 

premetov, podľa jedného znaku (modré, nie sú modré). Tvorenie stúpajúcej (klesajúcej) 

postupnosti predmetov, čísel a zistenie pravidelnosti v týchto postupnostiach pozorovaním.  
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 4. Metódy a formy práce 

O metódach a formách práce rozhoduje učiteľ. Musí však: 

 rešpektovať plynulý prechod z predškolského obdobia na školské činnosti, tolerovať 

potreby  

     a individuálne odlišnosti žiakov 



 21 

 vytvárať podmienky na úspešnosť každého jednotlivca, samostatné myslenie a konanie,  

vytvárať podmienky na pozitívnu pracovnú atmosféru 

 využívať metódy voľného výberu riešenia úloh žiakmi, motivovať ich k aktívnemu 

učeniu,  

 podporovať sebahodnotenie žiakov, aby poznali svoje prednosti i chyby 

 aktivizovať žiakov situáciami, úlohami a problémami, využívať a rozvíjať tvorivé 

myslenie  

 využívať metódy a formy práce, ktoré nedovoľujú tvoriť stereotypy 

 

Metódy a formy – didaktická hra, dramatizácia,  kreatívne úlohy, interaktívne cvičenia, 

motivačné otázky, práca s obrázkami, kartičkami, riešenie problémov, brainstorming, relaxačné 

cvičenia, samostatná práca, frontálna aj individuálna práca, práca v skupinách, vo dvojiciach, 

v komunite, vyhľadávanie materiálov, údajov,   rôzne súťaže ... 

 

      5. Učebné  zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

V. Repáš, I. Jančiarová Matematika pre 1. roč. 1.diel, Orbis Pictus Istropolitana, 2013 

V. Repáš, I. Jančiarová Matematika pre 1. roč. 2.diel, Orbis Pictus Istropolitana, 2013 

V. Repáš, P. Černek Matematika pre každého prváka - Zbierka úloh pre 1. ročník PZ  a ďalšie 

odborné publikácie k daným témam prírodovedy, encyklopédie, webové stránky s témami 

prírodovedy (www.zborovna.sk), materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má škola 

k dispozícii. 

 

6. Hodnotenie predmetu  

Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 

1.5.2011.  Matematiku v 1. ročníku klasifikujeme.  
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Rámcový učebný plán ISCED 2 – intaktní žiaci 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmet 

5. ročník     

ŠV

P 

ŠkV

P 
        

Jazyk 

a komunikácia  

Slovenský 

jazyk 

a literatúra  

5 0,5         

Prvý cudzí 

jazyk 
3 1         

Druhý cudzí 

jazyk 
          

Matematika 

a práca 

s informáciami  

Matematika 4 1,5         

Informatika 1          

Človek 

a príroda  

Fyzika           

Chémia           

Biológia 2          

Človek 

a spoločnosť  

Dejepis 1          

Geografia 2          

Občianska 

náuka 
          

Človek 

a hodnoty  

Etická 

výchova 

/Náboženská 

výchova 

1          

Človek a svet 

práce  

Svet práce           

Technika 1          

Umenie 

a kultúra  

Výtvarná 

výchova 
1          

Hudobná 

výchova 
1          

Výchova 

umením 
          

Zdravie 

a pohyb  

Telesná 

a športová 

výchova 

2          

RGV            

SPOLU 24 3         
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Učebné osnovy 
 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

 

Časový rozsah výučby iŠVP / ŠkVP 

5 h týždenne / 165 h ročne 

0,5 h týždenne / 16,5 h ročne 

Ročník piaty 

Škola Základná škola s materskou školou, Kamienka 113  

Názov  iŠkVP 2. stupeň Základnej  školy 

Kód a názov ŠVP ŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka  štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Vyučujúca Mgr. Jurašková 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Podstatou predmetu slovenský jazyk a literatúra je viesť žiakov k uvedomeniu si jazykovej a  

Kultúrnej  pestrosti   nielen  v rámci Európy  a sveta, ale aj  v rámci jednotlivých  sociálnych  

prostredí. Cez  pochopenie  významu  jazyka  pre národnú  kultúru  by  mali  žiaci  dospieť k  

chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí. 

Predmet  slovenský  jazyk  a literatúra ako súčasť vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia je  

jedným z kľúčových  všeobecnovzdelávacích  predmetov, obsahom ktorého sú dve vzájomne  

sa dopĺňajúce zložky – jazyk a literatúra. 

Jazyková zložka predmetu zabezpečuje vzdelávanie potrebné k osvojeniu si spisovnej podoby  

materinského  jazyka, vo všetkých  rovinách  jazykového  systému : fonetiky, fonológie,  

morfológie, lexikológie  a syntaxe, pričom sa nezabúda  ani na oblasť  historického  vývinu  

a dejín jazyka. 

Literárna  zložka  vyučovacieho  predmetu  ponúka  základné  literárne  vzdelanie, ktoré   

zabezpečuje  praktickú  orientáciu  v literárnej  histórii  slovenskej i svetovej  literatúry   

a čitateľsko-inteterpretačné zručnosti pri kontakte s literárnym textom. 

Komunikácia a sloh  vzdelávacieho  predmetu  sa orientuje  na plnohodnotné  vnímanie  
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rozličných  jazykových  informácií, kultivovanú  štylizáciu  odborného i umeleckého textu,  

analýzu a kritické hodnotenie ústneho i písomného prejavu. 

Vo všetkých ročníkoch sa vyučovanie jazykovej a slohovej zložky realizuje v troch 

vyučovacích 

hodinách týždenne, vyučovanie literárnej výchovy v dvoch hodinách týždenne. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom  predmetu  slovenský  jazyk a literatúra  na 2. stupni základnej  školy je viesť  žiakov  

k poznávaniu jazyka ako vnútorne štruktúrovaného a uceleného systému, zameriavať sa na  

funkčné  využitie  jazykových i mimojazykových  prostriedkov  v písomnom i ústnom prejave,  

rozvíjať  komunikačné  schopnosti  a návyky žiakov.  Prostredníctvom  jazyka  viesť  žiakov  

k poznávaniu histórie vlastného národa, prehlbovať estetické cítenie žiakov, a tak im umožniť  

vnímať hodnoty literatúry. 

Cieľom predmetu je vo všeobecnosti rozvíjať žiakovu osobnosť v rovine poznávacej, etickej, 

estetickej a najmä komunikatívnej. 

Cieľom vyučovania literárnej výchovy je sústavne rozvíjať čitateľské a interpretačné zručnosti 

žiakov. 

Základným  princípom  osnovania  obsahu je  rozvoj  čítania  ako  všestranného  osvojovania  

umeleckého  textu.  Dôraz  sa kladie  na  postupné  rozvíjanie  čitateľa od naivnej úrovne cez 

schopnosť analyzovať umelecký text , porozumieť mu a prenikať do znakovej podstaty textu, 

až po schopnosť pracovať s jeho významom na vyššej individuálnej úrovni spracovania. 

Tento  princíp  usporiadania  obsahu  smeruje  k rozvíjaniu  čitateľských  kompetencií,  resp.  

súboru vedomostí, zručností, hodnôt a  postojov  zameraných  na  príjem  umeleckého textu,  

jeho analýzu a hodnotenie. 

Základnou  úlohou  literárnej  výchovy na 2. stupni ZŠ  je  postupný  prechod  jednotlivými  

fázami čítania: 

- čítanie s porozumením; 

- analýza štruktúry textu a identifikácia jeho významu; 

- hodnotenie textu. 

Vo  vyučovacom  predmete  slovenský  jazyk a literatúra sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová   

dotácia o 0,5 hodiny. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto  

oblastiach: 
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- precvičovanie a upevňovanie učiva v téme skloňovanie podstatných a prídavných  

mien 

- literárna tvorba, pokus o autorskú rozprávku 

- práca s textom, čitateľská gramotnosť 

 

Kľúčové kompetencie žiakov 

Kľúčové kompetencie sú nevyhnutné pre rôzne činnosti súvisiace s učením sa. 

Predmetové kompetencie sú špecifické pre konkrétny predmet. Majú činnostný charakter  

a sú napĺňané výkonom a obsahovým vymedzením učiva. 

Poznávacie (kognitívne) kompetencie: 

1. používať kognitívne operácie, 

2. učiť sa sám aj v skupine, 

3. kriticky myslieť, 

4. formulovať a riešiť problémy, 

5. tvorivo myslieť. 

Komunikačné kompetencie: 

1. tvoriť, prijať a spracovať informácie, 

2. vyhľadávať a sprostredkovať informácie, 

3. formulovať svoj názor a 

4. verbálne a neverbálne vyjadriť vôľu a city. 

Interpersonálne (sociálne) kompetencie: 

1. akceptovať skupinové hodnoty, 

2. tolerovať odlišnosti jednotlivcov i skupín, 

3. spolupracovať s jednotlivcami aj skupinami, 

 4. vžiť sa do pocitov a konania inej osoby. 

Intrapersonálne (osobnostné) kompetencie: 

1. vytvárať a reflektovať vlastnú identitu, 

2. vytvárať vlastný hodnotový systém, 

3. regulovať svoje konanie a chrániť vlastný život. 

Poznávacie a čitateľské kompetencie: 

1. recitovať spamäti prozaické a básnické diela, 

2. nahlas a plynule čítať umelecký alebo náučný text, 

3. rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického textu, 
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4. čítať text postavy dramatického diela pri spoločnom dramatizovanom čítaní, 

5. modulovať hlas podľa zmyslu textu, 

6. zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť, 

7. vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi, 

8. usporiadať známe javy do tried, 

9. aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou, 

10. analyzovať umelecký text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť funkciu  

jednotlivých prvkov pre celkové vyznenie diela, 

11. sformulovať vlastné hodnotenie diela a podložiť svoje stanovisko argumentmi, 

12. transformovať literárny text, 

13. vytvoriť krátky umelecký alebo náučný text, 

14. orientovať sa v školskej a verejnej knižnici, 

15. vedieť získať informácie z knižných a elektronických zdrojov. 

Stratégia vyučovania 

Vyučovanie slovenského jazyka v základnej škole z psycholingvistického hľadiska stavia na  

tvorivosti a detskej hre, na tvorení vlastného textu.   

Zo sociolingvistického hľadiska sa vyučovanie slovenského jazyka orientuje na najčastejšie a  

veku primerané komunikačné situácie, ktoré sú ilustrované na príkladoch v učebnici. Sú  

precvičované formou dramatizácie textu či simulovaním rozličných situácií. 

Zo  systémového  hľadiska  sa jednotlivé  javy nepreberajú izolovane, ale vždy v súvislosti  

s inými jazykovými javmi, pričom sa berie do úvahy hierarchia jednotiek jazykového systému   

a  jeho  jednotlivých rovín. Skúma  sa forma  aj obsah  jazykových jednotiek, gramatických  

kategórií,  v odôvodnených  prípadoch  upozorniť aj  na rozdielnosť  jazykových javov.  

Dôraz  sa  kladie na tie jazykové  roviny,  ktoré majú  vyústenie v texte,  t. j. na lexikálnu 

 a syntaktickú rovinu. Posilňuje sa vyučovanie rečových prejavov, od reprodukcie textov 

sa  postupne  prechádza  k tvorbe  vlastných  textov. Precvičuje  sa  ústna  podoba rôzne  

uplatňovaná v jednotlivých štýloch či žánroch. 

 V oblasti  štylistického  uplatnenia  jazykových  prostriedkov sa prechádza na spojenie  

jazykovej a slohovej zložky  vyučovania slovenského jazyka do jednotného celku. Od   

osvojovania  si  vedomostí  o jazykových  javoch  sa prechádza k nácviku uplatnenia  

preberaného jazykového javu v praktickej komunikácii. Žiaci získavajú základné poznatky  

o súčinnosti slohových postupov a slohových útvarov. Pozornosť sa zameriava aj na štýly. 
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 V oblasti jazykovej kultúry sa postupne prechádza od osvojovania si zvukovej a pravopisnej  

normy k základom lexikálnej, morfologickej a syntaktickej normy a poznatkov z dejín jazyka  

a jazykovedy. Primerane sa využívajú štylistické jazykové prostriedky. 

 Pri práci  s textom sa žiaci k poznatkom o jednotlivých jazykových javoch a o jazykovom  

systéme dopracúvajú metódou postupných krokov. Učiteľ ich vedie tak, aby sami  

vyčlenili z textu skúmaný jav, odhalili podstatné znaky, našli súvislosti s inými jazykovými  

javmi, zaradili jazykový jav do systému jazyka.  

Pri poučkách a definíciách nejde o doslovné memorovanie, ale o pochopenie podstaty,  

vysvetlenie a aplikáciu. Pri osvojovaní si jednotlivých jazykových javov sa uplatňuje 

induktívna metóda. 

Vyučovanie slovenského jazyka je založené na komunikatívno-poznávacom princípe, ktorý  

spočíva vo vyhľadávaní jednotlivých jazykových javov v rôznych typoch textu. Následne  

dochádza k systematizácii analyzovaných javov, ktoré vedie k istému zovšeobecnenému  

poznatku o danom jave. Poučenie o preberanom jave a jeho začlenení do širšej skupiny javov  

sa môže robiť formou prehľadných tabuliek, grafov a pod. Dôležité je precvičovanie 

poznaného jazykového javu pri tvorení vlastných jazykových textov. 

Vo vyučovaní sa uplatňuje princíp postupnosti, čo znamená, že  o preberaných jazykových  

javoch sa postupne pridávajú nové poznatky, ktoré sa rozširujú do hĺbky. 

Učiteľ využíva rozličné vyučovacie metódy  a rozmanité formy práce. Ich výber a použitie  

závisí od konkrétnych podmienok pri rešpektovaní zásady primeranosti veku. 

Významné  miesto  má  samostatná  práca  žiakov  s  dôrazom  na  diferencovanosť úloh  

a individuálny prístup učiteľa k žiakom. Ďalej je to práca vo dvojiciach či skupinách, ktorá má  

byť účinná a má sa využívať funkčne.  

Dôsledne sa uplatňuje zásada názornosti, pričom sa okrem textu v učebniciach, zbierkach  

úloh, živého príkladu učiteľa, názorných pomôcok a jazykových príručiek využívajú aj  

akusticko-auditívne pomôcky a IKT techniku. Učiteľ využíva rozličné typy úloh a cvičení,  

motivuje žiakov v práci. 

Rozsah a obsah domácich úloh má byť účelný. Je potrebné rešpektovať zásadu primeranosti  

veku, aby žiak nepísal domácu úlohu dlhšie ako 20 minút. 

Obsahovo by mali byť zamerané: 

- v jazykovej zložke na tie javy, ktoré sú náročné na vnímanie a je potrebné domáce  

   precvičenie; 
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- v slohu buď na prípravu jazykového materiálu a konceptu alebo na upravovanie  

konceptu na čistopis. 

Pri písaní diktátov sa dodržiavajú didaktické zásady diktovania. Dôležitá je ústna analýza  

nedostatkov v diktáte. Je v právomoci učiteľa rozhodnúť, koľko nácvičných diktátov bude  

predchádzať kontrolnému diktátu. Môže si zvoliť aj typ nácvičného diktátu a aj jeho formu. 

Javy v slohovej výchove sa preberajú v súlade s jazykovými javmi a s využitím žánrovo- 

tematického osnovania v literatúre s dôrazom na rozvoj komunikačných zručností žiakov.  

Výber tém sa ponecháva na učiteľa, ktorý má možnosť učivo aktualizovať a prispôsobovať  

podľa vlastného uváženia. 

Klasifikované slohové písomné práce sa píšu v škole a predchádza im písomná príprava a  

práca s konceptom. Rovnako dôležitá je aj analýza nedostatkov v písomnej práci, ktorá  

sa spravidla robí aj pri neklasifikovaných písomných prácach. Pri ústnych jazykových 

prejavoch 

učiteľ upozorňuje na správnu výslovnosť, na správne slovné tvary a spisovné slová, slovné 

väzby, na štylistickú  primeranosť výberu jazykových prostriedkov. 

Učebné zdroje 

- učebnice, schválené MŠ SR, pre jednotlivé  ročníky, 

- pracovné zošity, 

- cvičebnice, 

- jazykovedné príručky, 

- jazykovedné časopisy,  

- encyklopédie, 

- internet, 

- školská knižnica, 

- verejná knižnica, 

- zvukové nosiče (CD), 

- multimediálne nosiče (DVD), 

- didaktické hry a pomôcky. 

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 

Na druhom stupni základnej školy sa hodnotí ovládanie ortoepickej, ortografickej, lexikálnej,  

morfologickej a čiastočne aj syntaktickej normy, ďalej úroveň poznatkov z jednotlivých  

jazykových rovín a pohotovosť pri práci s jazykovými príručkami, praktické využívanie  
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získaných poznatkov a jazyku pri tvorbe vlastných textov a celková jazyková úroveň a  

kultivovanosť jazykového prejavu žiaka v jeho písomnej i ústnej podobe. 

Pri žiakoch so špecifickými poruchami učenia vychádzať z odporúčaní špeciálno- 

pedagogického vyšetrenia a psychologického vyšetrenia. Aplikovať individuálny prístup  

k takýmto žiakom, zohľadňovať ich potreby nielen v škole, ale aj pri zadávaní domácich úloh  

a pri písaní diktátov, testov a slohových prác. Pri ich hodnotení sa riadiť metodickými pokynmi  

na hodnotenie žiakov so špecifickými poruchami učenia. 

 

Učebné osnovy 
 

Názov predmetu MATEMATIKA 

Časový rozsah výučby iŠVP / ŠkVP 
5 h týždenne, 165 hodín ročne / 0,5 h týždenne, 16,5 

hodín ročne 

Ročník piaty 

Škola Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 

Názov iŠkVP 2. stupeň Základnej školy 

Kód a názov ŠVP ŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Vyučujúca PaedDr. Anna Gočiková 

 

1. Charakteristika učebného predmetu 

 Predmet matematika v nižšom strednom vzdelávaní je prioritne zameraný na budovanie 

základov matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti 

(ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na riešenie 

problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré 

vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov).  

     Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové 

vedomosti špirálovite, vrátane opakovania učiva na začiatku školského roku, s výrazným 

zastúpením propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, aby 

tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby 

og
Zvýraznenie
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reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju 

schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického 

myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich. Vyučovanie by malo viesť k 

budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s matematizáciou 

reálnej situácie a tvorbou matematických modelov. Matematika na 2. stupni ZŠ sa podieľa 

na rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, 

uloženie a prezentáciu informácií. Použitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré 

namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného 

problému. Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri objavovaní a 

prezentácii nových matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho 

matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. 

Výučba sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou 

aktivizáciou žiakov.  

 Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov 

rýchlosť preberania tematických celkov rovnako ako ich poradie, prípadné rozdelenie na 

časti a presuny v rámci ročníkov. V porovnaní s predchádzajúcim vzdelávacím štandardom 

sú v tomto štandarde upravené a presunuté niektoré tematické celky. Preto je nutné na 

každej škole prispôsobiť poradie tematických celkov a ich rozloženie do ročníkov tak, aby 

všetci žiaci do skončenia ZŠ absolvovali celý vzdelávací štandard uvedený v tomto 

dokumente. Poradie tematických celkov v ročníku nie je týmto dokumentom určené. Podľa 

potrieb žiakov je vhodné sa k učivu viackrát vracať. Žiaci daného ročníka by mali ovládať 

výkonový a obsahový štandard školského vzdelávacieho programu predchádzajúcich 

ročníkov, preto je tiež potrebné minimálne na úvod každého ročníka a vždy, keď je to 

podľa učiteľa potrebné, zaradiť primerané opakovanie učiva. 

Ciele predmetu 

Žiaci  

 získajú schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote,  

 rozvíjajú svoje logické a kritické myslenie,  

 argumentujú, komunikujú a spolupracujú v skupine pri riešení problému, 

  spoznajú matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský 

pokrok,  

 čítajú s porozumením primerané súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a 

nesúvislé texty   

 obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy,  

  riešením kontextových úloh  tvoria a vyslovujú rôzne hypotézy, skúmajú a overujú ich 

pravdivosť, 

    osvojujú si rôzne matematické postupy a algoritmy,  pracujú podľa návodov a tvoria 

ich,  

 využívajú pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, vedia 

matematizovať reálnu   

 situáciu a interpretovať výsledok,  

 vyhľadávajú, získavajú a spracúvajú informácie z primerane náročne spracovaných 

zdrojov vrátane   

 samostatnej práce s učebnicou a ďalšími textami,  
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 osvoja si základné primerané matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené 

vo  

 vzdelávacom štandarde,  

    budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou, 

 rozvoj a budovanie kladných morálnych a vôľových vlastnosti ako je rozhodnosť, 

vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova 

a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení 

úloh, 

 rozvíjajú zručnosti, ktoré súvisia s procesom učenia sa, s aktivitou na vyučovaní a s 

racionálnym a samostatným učením sa. 

 

Vo vyučovacom predmete matematika sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 0,5 hodiny. 

Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto oblastiach: 

 rozvíjať u žiakov matematické kompetencie na využívanie získaných vedomosti 

a zručnosti na riešenie slovných úloh a problémov z reálneho praktického života, 

 rozvíjať u žiakov logické, kritické, algoritmické myslenie a ich tvorivosť, 

 rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením a čitateľskú gramotnosť, 

 vedieť riešiť úlohy z reálneho života zadané formou tabuľky a diagramu, vedieť čítať 

tabuľky a diagramy. 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  

Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 5. ročníka základnej 

školy vie / dokáže: 

•  prečítať a zapísať prirodzené čísla, 

•  rozložiť prirodzené číslo na jednotky 

rôzneho    

    rádu, 

•  zložiť prirodzené číslo z jednotiek 

rôzneho    

   rádu, 

 rozlíšiť párne a nepárne čísla, 

 porovnať a usporiadať prirodzené čísla 

aj nad milión, 

  zaokrúhliť prirodzené čísla aj nad 

milión nadol, nahor, na desiatky, 

stovky, ..., 

 zobraziť prirodzené číslo na číselnej osi 

– k danému číslu priradiť jeho obraz a 

 

prirodzené číslo, cifra, číslica 

rád číslice, zápis prirodzeného čísla, stovky, 

tisíce, desaťtisíce, ..., 

susedné čísla, párne, nepárne čísla 

číselná os, vzdialenosť na číselnej osi 

znaky <, >, =, usporiadanie vzostupné a 

zostupné, zaokrúhľovanie 

nadol, nahor a zaokrúhľovanie na jednotky, 

desiatky, ... 

rímske číslice I, V, X, L, C, D, M 

tabuľka, diagram, graf 

propedeutika desatinných čísel (napr. model 

eurá a centy): 

og
Zvýraznenie
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opačne, 

  doplniť čísla do danej neúplne 

označenej číselnej osi, 

 vysvetliť vlastnými slovami, že 

vzdialenosť obrazov za sebou idúcich 

čísel na číselnej osi je rovnaká, 

  poznať základné rímske číslice a čísla, 

 prečítať letopočet zapísaný rímskymi 

číslicami, 

 vyriešiť jednoduché slovné úlohy, v 

ktorých sa vyskytujú ako podnet dáta 

(tabuľky, diagramy, mapy, schémy). 

- porovnávanie a usporiadanie desatinných 

čísel, 

- zaokrúhľovanie nadol na..., zaokrúhľovanie    

  nahor na..., zaokrúhľovanie na..., 

- sčítanie a odčítanie desatinných čísel (ako  

  navzájom opačné operácie) 

- násobenie desatinného čísla číslom 10, 100, 

- súvis s prirodzenými číslami 

  propedeutika zlomkov (zlomok ako časť 

celku) 

 

Počtové výkony s prirodzenými číslami 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy 

vie / dokáže: 

  spamäti a písomne sčítať a odčítať 

primerane    

 veľké prirodzené čísla, 

  zmenšiť alebo zväčšiť o daný počet 

prirodzené číslo, 

  porovnať čísla rozdielom, 

  písomne aj pomocou kalkulačky sčítať 

aj viac sčítancov, 

  pohotovo použiť kalkulačku pri sčítaní 

a odčítaní, 

  že čísla sa dajú sčítať v ľubovoľnom 

poradí, 

  že od daného čísla sa dajú čísla odčítať 

v ľubovoľnom poradí, 

  spamäti vynásobiť a vydeliť primerané 

prirodzené čísla mocninou čísla 10, v 

obore malej násobilky číslami 

ukončenými nulami 

   (napr. 70 . 800, 72 000 : 9 a pod.), 

  písomne vynásobiť a vydeliť prirodzené 

čísla jednociferným číslom (aj so 

zvyškom), 

 písomne vynásobiť prirodzené číslo 

 

 

počtové výkony (operácie) – sčítanie, 

odčítanie, násobenie, delenie 

sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel 

činiteľ, súčin, delenec, deliteľ, podiel, zvyšok 

pri delení 

viac, menej, rovnako, polovica, tretina, 

štvrtina, ... 

poradie počtových výkonov, úloha zátvoriek 

propedeutika záporných čísel (napr. model 

farebné čísla) 

propedeutika pomeru, priamej a nepriamej 

úmernosti (slovné úlohy) 

propedeutika distributívnosti 



 33 

dvojciferným alebo trojciferným číslom, 

  písomne vydeliť dvojciferným číslom, 

  zmenšiť alebo zväčšiť prirodzené číslo 

daný počet krát, 

  porovnať čísla podielom, 

  pohotovo použiť kalkulačku pri 

násobení a delení prirodzených čísel (aj 

so zvyškom), 

 že čísla sa dajú násobiť v ľubovoľnom 

poradí, 

  vynásobiť pomocou sčítania a vydeliť 

pomocou postupného odčítania a 

rozdeľovaním na rovnaké časti, 

  správne určiť poradie počtových 

výkonov v úlohách s prirodzenými 

číslami, 

  počítať správne so zátvorkami, 

  použiť prirodzené čísla pri opise reálnej 

situácie, 

  vyriešiť jednoduché slovné úlohy s 

prirodzenými číslami, 

  vyriešiť aplikačné úlohy a úlohy 

rozvíjajúce špecifické myslenie s 

využitím počtových operácií (aj ako 

propedeutika zlomkov, 

   pomeru a priamej a nepriamej 

úmernosti). 

 

Geometria a meranie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy 

vie / dokáže: 

  rozlíšiť a načrtnúť rovinné útvary – bod, 

úsečka, priamka, kružnica, trojuholník, 

štvoruholník, 

 narysovať úsečku danej dĺžky a 

trojuholník, štvorec, obdĺžnik, ak 

poznajú dĺžky ich strán, 

  zostrojiť kružnicu s daným polomerom, 

 rozlíšiť priestorové útvary – kocka, 

kváder, valec, kužeľ, ihlan, guľa, 

  poznať niektoré základné vlastnosti 

trojuholníka, štvoruholníka, štvorca, 

 

 

priamka, bod, úsečka, trojuholník a jeho 

vrcholy a strany, 

štvoruholník a jeho vrcholy, strany a 

uhlopriečky, štvorec, obdĺžnik, 

kružnica (kruh) – stred, polomer a priemer 

kocka, kváder, valec, kužeľ, ihlan, guľa 

pravítko, kružidlo, rovnobežky, kolmica, päta 

kolmice, rovnobežník, 
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obdĺžnika, kružnice a kruhu, 

 narysovať pomocou dvojice pravítok 

alebo pravítka s ryskou rovnobežné a 

kolmé priamky (úsečky), 

  narysovať trojuholník, štvoruholník, 

štvorec, obdĺžnik vo štvorcovej sieti, 

  odmerať dĺžku úsečky s presnosťou na   

 milimetre, 

  odhadnúť vzdialenosť na metre, 

  premeniť jednotky dĺžky v obore 

prirodzených čísel, 

  vyriešiť slovné úlohy s premenou 

jednotiek dĺžky a úlohy vyžadujúce 

základné poznatky o trojuholníku, 

štvorci a obdĺžniku, 

 vypočítať obvod trojuholníka, štvorca, 

obdĺžnika, 

 vypočítať obsah štvorca a obdĺžnika s 

celočíselnými rozmermi ako počet 

štvorcov, z ktorých sa skladá, 

  zväčšiť a zmenšiť útvary vo štvorcovej 

sieti podľa návodu alebo pomocou inej 

siete, 

 postaviť jednoduchú stavbu z kociek 

podľa návodu (náčrtu, 

 nákresu, kódovania) a naopak, 

  určiť počet jednotkových (rovnakých) 

kociek, z ktorých sa skladá kocka a 

kváder (propedeutika objemu). 

susedné strany, protiľahlé strany, vodováha, 

olovnica 

dĺžka úsečky, dĺžka strany trojuholníka, 

štvorca, obdĺžnika, obvod, 

jednotky dĺžky – m, dm, cm, mm, km 

kocka, kváder, stena, vrchol a hrana kocky a 

kvádra 

náčrt, nákres, plán, kódovanie 

štvorcová sieť, obsah, propedeutika jednotiek 

obsahu cm
2
, mm

2 
v štvorcovej sieti

 

 

Súmernosť v rovine (osová a stredová) 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy 

vie / dokáže: 

  pre daný bod nájsť (nakresliť/zostrojiť) 

bod, s ktorým je osovo súmerný podľa 

danej osi, 

 identifikovať rovinné geometrické útvary 

súmerné podľa osi, 

 nájsť (nakresliť/zostrojiť) os súmernosti 

dvojice bodov, úsečky, 

 nájsť (nakresliť/zostrojiť) osi súmernosti 

osovo súmerného útvaru, 

 

 

súmernosť a zhodnosť geometrických 

útvarov, stred súmernosti, 

stredová súmernosť, os súmernosti, osová 

súmernosť, útvary osovo 

a stredovo súmerné, vzor, obraz 

konštrukcia rovinného geometrického útvaru 
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  pre daný bod nájsť (nakresliť/zostrojiť) 

bod, s ktorým je stredovo súmerný podľa 

daného stredu, 

  identifikovať rovinné geometrické útvary 

súmerné podľa stredu, 

 nájsť (nakresliť/zostrojiť) stred 

súmernosti dvojice bodov, 

 nájsť stred súmernosti stredovo 

súmerných rovinných útvarov, 

 zostrojiť obraz bodu, úsečky, priamky, 

kružnice alebo jednoduchého útvaru 

(obrazca) zloženého z úsečiek a častí 

kružnice v osovej a v stredovej 

súmernosti, 

  pracovať s osovo a stredovo súmernými 

útvarmi vo štvorcovej sieti, dokresliť, 

opraviť ich. 

v osovej a stredovej súmernosti 

 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy 

vie / dokáže: 

 prečítať údaje z jednoduchej tabuľky, 

 zhromaždiť, roztriediť, usporiadať dáta 

(údaje), 

 znázorniť dáta (údaje) jednoduchým 

diagramom, 

 rozlíšiť väčšiu a menšiu 

pravdepodobnosť, 

  zvoliť stratégiu riešenia úloh z bežného 

života, 

  zistiť počet vypisovaním všetkých 

možností, 

 pracovať podľa zvoleného (vlastného, 

vypracovaného) návodu alebo postupu, 

  analyzovať jednoduché úlohy na 

propedeutiku desatinných čísel, zlomkov 

a priamej úmernosti. 

 

 

dáta, údaje, triedenie, usporiadanie, systém, 

tabuľka, jednoduchý diagram, štatistika 

možnosť, počet možností, zisťovanie počtu 

možností 

zhromažďovanie, usporiadanie a grafické 

znázornenie údajov 

hry, pokusy a pozorovania, stratégia riešenia 

získavanie skúseností s prácou a organizáciou 

súborov predmetov 

 

Hodnotenie predmetu 
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          Pri vyučovaní treba dbať na priebežné opakovanie a precvičovanie učiva. Účinnou 

formou na rýchle zopakovanie a upevnenie učiva sú krátke písomné prác, testy, ktoré budeme 

spravidla zaraďovať na začiatok vyučovacej hodiny.  V procese opakovania a precvičovania 

získaných vedomostí budeme častejšie tiež využívať prostriedky IKT . Žiakov s hlbším 

záujmom o matematiku zapojíme do matematických súťaží, ako napr. Matematická olympiáda, 

Pytagoriáda, Klokan a iné. 

           Neoddeliteľnou súčasťou individuálneho prístupu k žiakom bude starostlivosť 

o zaostávajúcich a integrovaných žiakov. U týchto žiakov je nevyhnutné individuálnym 

prístupom doplniť osvojenie si základných pojmov a vedomostí. Na zvládnutie numerických 

zručností u týchto žiakov výrazne pomáhajú kalkulačky. Pri práci s týmito žiakmi budeme 

preferovať ústne skúšanie a hodnotenie, budeme hľadať to pozitívne a kladné v ich 

odpovediach, aby sme u žiakov aj napriek ich zdravotnému postihnutiu pestovali kladný vzťah 

k matematike a ich sebadôveru vo svoje vlastné schopnosti. 

 Zásady hodnotenia: 

• Žiak bude v priebehu školského roka hodnotený v zmysle metodických pokynov pre 

hodnotenie a klasifikáciu žiaka schválených MŠ SR. 

• Bude hodnotený priebežne, bude používané sumatívne aj formatívne hodnotenie žiaka. 

• Na diagnostiku vstupných a výstupných vedomostí budú využívané vstupné a výstupné 

diagnostické testy zostavované vyučujúcim v danom ročníku a prejednané predmetovou 

komisiou matematiky. 

• Dôležitým prostriedkom na celkové hodnotenie žiaka ( polročné a koncoročné ) budú aj 

tematické 

písomné práce 

• V priebehu školského roka sa zrealizujú 4 štvrťročné písomné práce, ktoré spolu 

s tematickými 

písomnými prácami budú tvoriť základ klasifikácie žiaka. 
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Rámcový učebný plán ISCED 1 pre žiakov s mentálnym postihnutím – 

variant A 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmet 

5. ročník     

ŠVP ŠkVP         

Jazyk 

a komunikácia 

Slovenský jazyk  

a literatúra 
6,5 0,5         

Rozvíjanie 

komunikatívnych 

schopnosti 

          

Rozvíjanie 

grafomotorických 

zručnosti 

          

Anglický jazyk           

Matematika 

a práca  

s 

informáciami 

Matematika 4 1         

Informatická 

výchova 
0,5 0,5         

Príroda 

a spoločnosť  

Vecné učenie           

Vlastiveda 2 1         

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis           

Geografia           

Občianska náuka           

Človek a 

hodnoty 

Etická/náboženská 

výchova 
1          

Človek a svet 

práce 

Pracovné 

vyučovanie 
4          

Svet práce           

Umenie a 

kultúra 

Výtvarná výchova 1 1         

Hudobná výchova 1          

Zdravie a 

pohyb 
Telesná výchova 2          

SPOLU  22 4        

 

 

 



 38 

 

 

Inovovaný učebný plán pre 1. až 9. roč.  v šk. roku 2015/2016 je platný len v 1. a 5. ročníku 

základnej školy. 

  1. ročník  2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Predmety iŠVP ŠkVP Spolu iŠVP ŠkVP Spolu iŠVP ŠkVP Spolu iŠVP ŠkVP Spolu 

SJL 9  9 8  8 7 1 8 7  7 

PDA   

 

  1 1 1  1 2  2 

PVO 1  1 2  2       

ETV/N

BV 

1  1 1  1 1  1 1  1 

MAT 4 1 

 

5 4 1 5 4 1 5 4 1 5 

VYV 2  2 2  2 1  1 1  1 

HUV 1  1 1  1 1  1 1  1 

TSV 2  2 2  2 2  2 2  2 

1AJ   

1 1 

 1 1 3  3 3  3 

INF       1  1 1  1 

VLA       1  1 2  2 

PVC       1  1 1  1 

Spolu 20 2 22 20 3 23 23 2 25 25 1 26 
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  5. ročník  6. ročník  7. ročník  8. ročník  9. ročník  

Predmet ŠVP ŠkVP Spolu ŠVP ŠkVP Spolu ŠVP ŠkVP Spolu ŠVP ŠkVP Spolu ŠVP ŠkVP Spolu 

SJL 5 0,5 5,5 5  5 4 1 5 5  5 5 1 6 

1AJ 3    1 4 3 1 4 3  3 3  3 3  3 

2RJ        2 2  2 2  2 2 

BIO 2  2 1 1 2 2  2 1  1 1  1 

DEJ 1  1 1  1 1  1 1  1 2  2 

GEO 2  2 1 1 2 1  1 1  1 1  1 

OBN    1  1 1  1 1  1 1  1 

FYZ    2  2 1  1 2  2 1 1 2 

MAT 4 1,5 5,5 4 1 5 4 1 5 4 1 5 5 1 6 

INF 1  1 1  1 1  1 1  1    

VYV 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 

VUM                

HUV 1  1 1  1 1  1 1  1    

TSV 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 

THD 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 

SEE                

ETV/

NBV 1  
 

1 
1  1 1  1 1  1 1  1 

CHE       2  2 2  2 1  1 

Spolu 24 3 27 25 4 29 26 4 30 27 3 30 25 5 30 

 

Poznámky: 

1. Z dôvodu nízkeho počtu žiakov v 1. až 9. ročníku  budeme spájať žiakov na vyučovacích 

predmetoch výchovného zamerania (NBV, VYV, HUV) a voliteľných hodinách zo ŠkVP 

(MAT, 1AJ, SJL) nasledovne:   
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MAT 1R, 2R 1 hodina zo ŠkVP 

NBV 1R,4R 1 hodina 

NBV 2R,3R 1 hodina 

VYV1R,2R 1 hodina 

VYV 3R,4R 1 hodina 

HUV 1R,4R 1 hodina 

HUV 2R,3R 1 hodina 

1AJ 5R,6R 1 hodina zo ŠkVP 

SJL 6R,7R 1 hodina zo ŠkVP 

MAT 6R,7R 1 hodina zo ŠkVP 

INF 6R,7R 1 hodina 

VYV 6R,7R 1 hodina 

HUV 6R,7R 1 hodina 

NBV 5R,6R 1 hodina 

NBV 7R,9R 1 hodina 

 

Telesná výchova sa v 1. až 4. ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá spoločne.  

Keďže počet reálnych žiakov v druhom ročníku je menší ako 12, budeme spájať TSV 1,2R       

2 hodiny týždenne.  

Triedy  na 2. stupni ZŠ na hodinách telesnej a športovej výchovy sa spájajú na skupiny 

chlapcov a skupiny dievčat. Keďže počet chlapcov a počet dievčat v každom ročníku je nižší 

ako 12, budeme spájať aj skupiny žiakov rozličných ročníkov, a to nasledovne: 

TSVd 5R,6R,7R 2 hodiny 

TSVd 8R,9R 2 hodiny 

TSVch 5R,6R,7R 2 hodiny 

TSVch 8R,9R 2 hodiny 

 

2. Voliteľné hodiny škola využije na posilnenie výučby prírodovedných, profilových 

predmetov a povinného cudzieho jazyka so zameraním na skvalitnenie výkonu  žiakov pri 

zvládaní obsahových a vzdelávacích štandardov. 

3. Podľa inovovaných RUP sa budú vzdelávať aj žiaci so zdravotným znevýhodnením 

s prihliadnutím na závery a odporúčania  CPPPaP. 
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4. Začlenení žiaci v bežných triedach s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia variant A sa 

budú vzdelávať podľa RUP ISCED 1 pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

5. V predmete THD 5R dôraz budeme klásť na tematický okruh technika, na ktorý budeme 

plánovať 2/3 hodín z celkovej časovej dotácie vyučovacieho predmetu, nakoľko škola spĺňa 

materiálno-technické  a personálne zabezpečenie na vyučovanie tohto predmetu. 

 

   

Primárne vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej 

časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy, Dokladom 

o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.   

Primárne vzdelanie získa žiak s mentálnym postihnutím  absolvovaním vzdelávacieho 

programu pre žiakov s mentálnym postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 

Z. z., absolvovaním posledného ročníka základnej školy. Dokladom o získanom stupni 

vzdelania je vysvedčenie s doložkou (ISCED 1).  

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia má osvojené  kľúčové kompetencie (Pozri Vzdelávací program pre žiakov 

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s. 7, 8).  

Nižšie stredné vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka 

ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy 

alebo úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou, ktoré je podmienkou pre 

ďalšie vzdelávanie na vyššom stupni.  

Formulácie zápisu v rubrike doložka na vysvedčeniach 

 

Žiaci 9. ročníka a končiaci žiaci v nižšom ročníku: 

Žiak (-ka) splnil (-a) deväť/desať/ rokov povinnej školskej dochádzky. 

 

Integrovaní (začlenení žiaci s IVVP): 

Bol (-a) vzdelávaný (-á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu   alebo 

Bol (-a) vzdelávaný (-á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu uplatňovaného 

v predmete (predmetoch)... 

 

Žiaci so ŠVVP: 

Žiak (Žiačka) sa vzdelával (-a) podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 

 

Žiaci mimo územia SR:  

Žiak (-a) je na tomto vysvedčení hodnotený (-á) z predmetov, z ktorých nebol (-a) hodnotený (-

á) na vysvedčení vydanom v školskom roku 2013/2014 školou.................za...............ročník. 
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Doložky vysvedčení vydávaných základnými školami žiakom s mentálnym postihnutím 

vzdelávaným v bežných triedach integrovanou formou: 

 

Do doložky vysvedčenia (v prípade individuálnej integrácie) sa píše: „Žiak (-čka) bol(-a) 

vzdelávaný(-á) podľa variantu A (B, C) špeciálnej základnej školy.” 

Všetci žiaci 4. ročníka: 

 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka primárneho vzdelávania základnej školy žiak 

získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení v štvrtom ročníku sa do doložky uvedie:  „Žiak (-ka) 

získal (-a) primárne vzdelanie“. 

 

Všetci žiaci 9. ročníka: 

 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka nižšieho sekundárneho vzdelávania základnej 

školy žiak získa nižšie sekundárne vzdelávanie. Na vysvedčení v deviatom  ročníku sa do 

doložky uvedie:  „Žiak (-čka) získal (-a) nižšie stredné vzdelanie“. 
 

Pozri Usmernenie k doložkám vysvedčení zo dňa 08. 12. 2000 č. 641/2000 – 44 

 

 

 

1. ročník 

Predmet iŠVP ŠkVP 

SJL 9  

Mgr. Monika Škvarová 

PVO 1  

Mgr. Monika Škvarová 

ETV/NBV 1  

Mgr. Mária Bittnerová/ Ing. Viera 

Krajňáková 

MAT 4 1 

Mgr. Monika Škvarová Mgr. Monika Škvarová 

VYV 2  

Ing. Viera Krajňáková 

HUV 1  

Mgr. Monika Škvarová 

TSV 2  
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Mgr. Peter Foľvarský 

1AJ  1 

Mgr. Monika Škvarová 

Spolu 20 2 

5. ročník 

Predmet ŠVP ŠkVP 

SJL 5 0,5 

Mgr. Elena Jurašková Mgr. Elena Jurašková 

1AJ 3 1 

Ing. Adriana Lichvarová Ing. Adriana Lichvarová 

2RJ   

BIO 2 

 
Ing. Adriana Lichvarová 

DEJ 1 
 

Ing. Adriana Lichvarová 

GEG 2 
 

PaedDr. Anna Gočiková 

MAT 4 1,5 

PaedDr. Anna Gočiková PaedDr. Anna Gočiková 

INF 1 
 

Ing. Eva Hricová 

VYV 1 

 
Ing. Viera Krajňáková 

HUV 1 
 

Ing. Adriana Lichvarová 

TSV 2 
 

Mgr. Peter Foľvarský 

THD 1 

 
Ing. Eva Hricová 
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ETV/NBV 1 

 
Mgr. Mária Bittnerová/ Ing. Viera 

Krajňáková 

Spolu 24 3 

Žltá výplň – predmet sa vyučuje odborne        Sivá výplň – predmet sa vyučuje neodborne 

 

-   

 

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: veľkú telocvičňu, odbornú učebňu 

výpočtovej techniky (20 počítačov), 2 učebne technických prác, učebňa cvičnej kuchynky, 

jazyková učebňa s interaktívnou tabuľou, učebňa fyziky a chémie s interaktívnou tabuľou, 5 

učební s interaktívnymi tabuľami, 2 mobilné jednotky s televízorom, videom a DVD 

prehrávačom, 1 notebook s dataprojektorom, 4 vizualizéry. Tieto odborné učebne nám 

umožňujú realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty. 

Vybavenie kabinetov je zastarané, ale na konci kalendárneho roka je podľa finančných 

možností revitalizované a dopĺňané novými učebnými pomôckami. Priestorové a materiálno-

technické podmienky školy pomohli v minulosti zlepšiť aj rodičia a krajania v USA, ktorí 

zakúpili jeden PC a z finančných príspevkov krajanov a občanov obce bola realizovaná 

rekonštrukcia sociálnych zariadení. 

Časť školského ihriska, ktorého povrch je upravený asfalto-betónovým materiálom už 

v súčasnosti nevyhovuje. Je nebezpečné z hľadiska možnosti úrazov vo výchovno-vzdelávacom 

procese aj pri voľnočasových aktivitách.  

V 3. štvrťroku školského roka 2009/2010 bola OÚ realizovaná výstavba 

multifunkčného ihriska v areáli školy, ktoré bolo uvedené do prevádzky v júni 2010. 

V školskom roku 2007/2008 bola škola vybavená interaktívnou tabuľou. Všetci 

pedagogickí pracovníci boli oboznámení s manipuláciou a použitím vo výchovno-vzdelávacom 

procese za účelom  inovácie a príťažlivosti každodenného vyučovania. V školskom roku 

2011/2012 boli v škole uvedené do prevádzky ďalšie 3 interaktívne tabule (spolu 5) a 4 

vizualizéry. V minulom školskom roku pribudla 1dotyková interaktívna tabuľa s notebookom. 

 Prvý  ročník  sa bude vyučovať v učebni č. 22, je to priestranná trieda s dobrým 

vybavením: interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook, klasická tabuľa a magnetická tabuľa. 

 Piaty ročník sa bude vyučovať v učebni č. 51,  je to priestranná trieda s dobrým 

vybavením: interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook, klasická tabuľa a magnetická tabuľa. 
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Škola spĺňa všetky kritériá bezpečného a zdraviu vyhovujúceho pracoviska. Na začiatku 

školského roka sú prvé triednické hodiny venované zásadám bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci. Žiaci sú poučení o pravidlách bezpečného správania sa na hodinách TSV, THD 

(technika), CHE, SEE, BIO, INV, INF (informatika), FYZ, počas prestávok a na hromadných 

školských podujatiach (výlety, exkurzie, turistické vychádzky v rámci TSV a OŽZ, návštevy 

divadelných predstavení a súťaží organizovaných mimo školy). 

Základné pravidlá sú zakotvené aj Školskom poriadku pre žiakov. V odborných 

učebniach, dielňach a telocvičniach sú na viditeľnom mieste umiestnené interné zásady 

bezpečnosti, na chodbách sú vyznačené trasy únikového východu. 

Všetci zamestnanci sú pravidelne školení o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a prevencii požiarov. 

Všetky školské a pracovné úrazy sú zaznamenávané v knihe úrazov. Revízny 

a bezpečnostný technik vykonáva pravidelné kontroly elektroinštalácie, bleskozvodov, 

protipožiarnej ochrany a ostatných zariadení. 

V mimoškolskej činnosti a v  učebnom procese sme v rámci prevencie a bezpečného 

správania sa na cestách vhodne zaradili do jednotlivých predmetov prierezové témy 

z  dopravnej výchovy a  pravidiel cestnej premávky. Koordinátor dopravnej výchovy pripravuje 

pre žiakov triedne a školské aktivity priebežne podľa plánu DV. 

Súčasťou prevencie sociálno-patologických javov a drogových závislostí koordinátor 

protidrogovej činnosti organizuje rôzne akcie, prednášky, besedy a spolupracuje s rodičmi, 

pracovníkmi CPPPaP, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a orgánmi činnými 

v trestnom konaní. 

V škole uplatňujeme a dodržiavame zákon o ochrane nefajčiarov č. 377/2004 Z. z. 

Bezpečnosť a zdraviu vyhovujúce podmienky sú spracované vo vnútorných interných 

bezpečnostných predpisoch a zabezpečované a kontrolované firmami, ktoré sa na škole starajú 

o tieto náležitosti: 

 hasiace prístroje, 

 školenie zamestnancov v oblasti BOZP, 

 elektroinštalácia v ZŠ a MŠ, 

 elektrické zariadenia, 

 bleskozvody, 

 komínové telesá, 

 plynové zariadenia, 

 tlakové nádoby, 

 ciachovanie váh  v ŠJ, 

 a iné. 

 

      V prípade zistených nedostatkov vedenie školy okamžite zabezpečuje nápravu. 

 

-  

Škola venuje veľkú pozornosť aj žiakom, ktorí majú nižšie intelektuálne schopnosti, 

zdravotne znevýhodnenie alebo sú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Psychologické 

vyšetrenie na školskú zrelosť absolvujú už žiaci v predškolskom veku a na primárnom stupni.  

 

 

Školu navštevujú aj žiaci, ktorým škola zo zdravotných dôvodov umožňuje úpravu 

učebných plánov (v predmete TSV), resp. zabezpečuje materiálno-technické vybavenie napr. 

bezprašné prostredie pre alergikov a následná inštalácia keramických tabúľ.   

  

V 5. ročníku bude podľa UO ŠZŠ pracovať 1 žiačka.  
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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 a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať podľa § 55 zákona č.  

245/2008 (školský zákon). Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie 

formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.   

Žiaci 1. až 9. ročníka budú hodnotení   podľa § 55 ods. 1 písm. b (klasifikáciou) zákona 

č. 245/2008  a v zmysle metodického pokynu č. 22/2011 zo dňa  1. mája 2011.   

 

Klasifikácia na vysvedčení v 1. – 4. ročníku sa z jednotlivých predmetov na vysvedčení uvádza 

arabskou číslicou v zmysle MP č. 22/2011 čl. 4 ods. 2. 

Prospech  žiaka v 5. – 9. ročníku v jednotlivých vyučovacích predmetoch budeme 

klasifikovať v zmysle § 55 ods. 5 klasifikačnými stupňami: 

a) výborný, 

b) chválitebný, 

c) dobrý, 

d) dostatočný, 

e) nedostatočný. 

Celkové hodnotenie žiaka 1. ročníka v základnej škole  sa na konci prvého a druhého 

polroka na vysvedčení vyjadrí takto: 

a) prospel, 

b) neprospel. 

Celkové hodnotenie prospechu  žiaka v 5. – 9. ročníku na konci 1. a  2. je v zmysle § 55 

ods. 8 zákona č. 245/2008 a MP na hodnotenie  žiakov základnej školy č. 22/2011 je  

nasledovne: 

a) prospel s vyznamenaním, 

b) prospel veľmi dobre, 

c) prospel, 

d) neprospel. 

      Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov v písomnej (testovej forme) budú hodnotené podľa 

nasledovnej percentuálnej úspešnosti (prípadné zmeny budú schválené na zasadnutiach PK) 

I. stupeň   všetky predmety a  II. stupeň predmety okrem SJL a MAT: 

 

 100 % – 90 %  stupeň výborný (1)   – veľmi dobrá úroveň 

 89 % – 75 % stupeň chválitebný (2) – dobrá úroveň 

 74 % – 50 % stupeň dobrý (3)  – priemerná úroveň 

 49 % – 25 % stupeň dostatočný (4)  – málo vyhovujúca úroveň 

 24 % – 0 % stupeň nedostatočný (5) – nevyhovujúca úroveň  

II. stupeň predmety SJL a MAT: 

100 % – 90 %  stupeň výborný (1)   – veľmi dobrá úroveň 

 89 % – 80 % stupeň chválitebný (2) – dobrá úroveň 

 79 % – 50 % stupeň dobrý (3)  – priemerná úroveň 
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 49 % – 25 % stupeň dostatočný (4)  – málo vyhovujúca úroveň 

 24 % – 0 % stupeň nedostatočný (5) – nevyhovujúca úroveň 

*V piatom ročníku platí v prvom štvrťroku stupnica z I. stupňa. 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov s mentálnym postihnutím – variant A  v zmysle § 

55 ods. 1 písm. b: 

 Klasifikácia na vysvedčení v 5. – 9. ročníku (variant A) sa vypíše slovom (nie arabskou 

číslicou) v zmysle MP č. 32/2011 článok 4 ods.1 a 2, 

a) výborný, 

b) chválitebný, 

c) dobrý, 

d) dostatočný, 

e) nedostatočný. 

 

 Klasifikácia na vysvedčení v 1. – 4. ročníku (variant A) sa z jednotlivých predmetov na 

vysvedčení uvádza arabskou číslicou v zmysle MP č. 32/2011 čl.4 ods. 2. 

 

Celkové hodnotenie žiaka 2. – 9. ročníka (variant A) sa na konci 1. a 2. polroka na 

vysvedčení uvádza v zmysle MP č. 32/2011 článok 4 ods. 6 je nasledovne: 

a) prospel(a) s vyznamenaním, 

b) prospel veľmi dobre, 

c) prospel, 

d) neprospel. 

 

 

  

 

Hodnotiaci systém pedagógov na našej škole je v princípe otvorený. Hodnotenie 

zamestnancov sa uskutočňuje podľa  kritérií vo vzťahu k edukačnému procesu, vo vzťahu 

k žiakovi,  vo vzťahu k sebarozvoju učiteľa a vo vzťahu k normám správania.  

Hodnotenie zamestnancov je založené na bodovom hodnotení. Body sa prideľujú na 

základe nižšie uvedených kritérií. Hlavnou úlohou v systéme hodnotenia je viesť vyučujúcich k 

sebahodnoteniu na základe stanovovaných kritérií a ich konkrétnych indikátorov.  

 

Body sa budú prideľovať na základe:  

 pozorovania (hospitácie); 

 rozhovoru; 

 výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (žiacke súťaže, didaktické testy, výsledky 

celoslovenských testovaní, výstupné testy pod.); 

 hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.; 

 koncoročné hodnotenie pedagogických  zamestnancov manažmentom školy.  

 

Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k edukačnému procesu:  

 

• vie určiť edukačné ciele vo väzbe na učebné osnovy;  

• vie určiť učebné ciele orientované na žiaka;  

• vie vybrať obsah edukácie, metódy, formy a ostatné prostriedky edukácie v náväznosti na 
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  ciele;  

• využíva zážitkové učenie, kooperatívne učenie a iné formy sociálneho učenia;  

• dodržiava pravidlá hodnotenia žiakov, priebežne hodnotí snahu, výkon a pokrok žiaka;  

• vie určiť kritériá hodnotenia a sumatívne hodnotiť žiaka;  

• vytvára dobrú klímu v triede;  

• vie riešiť konflikty v triede;  

• je žiakmi akceptovaný, má prirodzenú autoritu.  

 

Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k žiakom:  

 

• vie diagnostikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiakov;  

• vie motivovať žiakov k učeniu;  

• rozvíja vyššie úrovne poznávania žiakov, logické myslenie, kritické myslenie, analýzu, 

tvorivosť;  

• rozvíja personálne zručnosti žiakov;  

• rozvíja sociálne zručnosti žiakov;  

• pristupuje k žiakom individuálne, pomáha žiakom so špeciálnymi potrebami;  

• rešpektuje názory žiakov, podporuje ich vyjadrovanie.  

 

Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k sebarozvoju:  

 

• dokáže hodnotiť svoj výchovno-vzdelávací proces, pozná svoje silné a slabé stránky;  

• darí sa mu komunikovať s rodičmi žiakov;  

• vie komunikovať s inými organizáciami a okolím školy;  

• dokáže plánovať svoj profesijný rast;  

• absolvuje rôzne formy kontinuálneho profesijného vzdelávania;  

• dokáže nové vedomosti a zručnosti implementovať v škole;  

• využíva IKT v profesijnom rozvoji a v edukácii;  

• vie pracovať v tíme;  

• podieľa sa na zavádzaní zmien alebo inovácií v škole;  

• podieľa sa na tvorbe alebo realizácii projektov.  

 

Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k normám a správaniu:  

 

• vedie správne pedagogickú dokumentáciu;  

• dodržiava zákonník  práce, vnútorný pracovný poriadok školy, bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci;  

• podieľa sa na organizovaní a realizácii aktivít po vyučovaní (krúžky, slávnostné akadémie,    

  vystúpenia, verejnoprospešné činnosti a pod.);  

• dosahuje dobré výsledky so žiakmi v súťažiach a olympiádach.  

 

Škola v súlade so zákonnými predpismi uskutočňuje každoročne na konci školského 

roka hodnotenie pedagogických zamestnancov a vydáva svojim zamestnancom písomné 

hodnotenie ich práce. Hodnotenie vykonávajú priami nadriadení pedagogických zamestnancov 

na základe pracovných výkonov, podkladov od samotných zamestnancov a na základe 

informácií a hodnotenia vedúcich metodických združení a predmetových komisií. 
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Analýza kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov:    

1. – 4. ročník – 100 % kvalifikovanosť (VŠ 2. stupňa)  

                        samostatný PZ:       0 

                        PZ s 1. atestáciou: Mgr. Elena Jurašková 

                                                        Mgr. Mária Bittnerová 

                                                        Mgr. Monika Škvarová 

5. – 9. ročník – 100 % kvalifikovanosť (VŠ 2. stupňa) 

 začínajúci PZ –  0 

samostatný PZ –   Ing. Adriana Lichvárová                                                                    

                         PZ s I. atestáciou – PaedDr. Anna Gočiková 

                                                            Mgr. Helena Pataráková 

                                 Ing. Viera Krajňáková 

                                 Ing. Eva  Hricová 

                                 Mgr. Jana Olejníková 

                                 Mgr. Peter Foľvarský 

PZ S II. atestáciou: PaedDr. Oľga Gregová 

ŠKD 100 % kvalifikovanosť (VŠ I. stupňa) 

 samostatný PZ –  Darina  Hrebíková 

CVČ – pedagogickí a externí zamestnanci  s odbornou spôsobilosťou 

Profesionálny rast učiteľov: 

Škola umožní každému pedagogickému zamestnancovi absolvovať ďalšie vzdelávanie podľa 

potreby školy a osobného záujmu učiteľa a finančných možnosti školy. 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov bude zamerané: 

 adaptačné vzdelávanie 

 prípravné atestačné vzdelávanie 

 získanie 1. atestácie 

 získanie 2. atestácie 

 na doplnenie kvalifikácie o ďalší predmet 

 inovačné vzdelávanie 
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 špecializačné vzdelávanie 

 funkčné vzdelávania 

Druhy kontinuálneho vzdelávania 2015/2016 

 

Adaptačné  

Špecializačné  

Funkčné  

Aktualizačné Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské 

vzdelávanie do edukačného procesu  

Vlastné 

aktualizačné 

 

Inovačné  

Funkčné 

inovačné 

 

Kvalifikačné  

Prípravné 

atestačné 
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